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Mul on eriti hea meel selle üle,
et meie täiskogu võttis veebruari
istungjärgul peaaegu ühehäälselt
vastu resolutsiooni, milles toetatakse
Euroopa integratsiooni, inimeste,
kaupade ja teenuste vaba liikumist
ning Schengeni lepingut. Komitee
kolm rühma leidsid õige sõnastuse
väljendamaks seda, mida mõtleb
organiseeritud kodanikuühiskond.
Ettevõtjad, töötajad ja kodanikuühendused väljendasid ühiselt oma
seisukohta, mis ongi meie komiteele
aluslepinguga määratud missioon, ülesanne ja tema kõige suurem, tõeliselt
euroopalik lisaväärtus.
Komitee võttis endale kohustuse analüüsida põhjalikult olukorda, millest sai
alguse ohtlik kriis meie õiguste, meie majanduse ja kogu Euroopa projekti enda
jaoks. Me täidame selle lubaduse, arutades käesoleval kuul kõige kõrgemal
tasemel külalistega praegust pagulasvoo probleemi ning seda, mida tuleks
teha, et reageerida sellele väärikalt, tulemuslikult ja solidaarselt, st tõeliselt
euroopalikul viisil.
Ma loodan, et meil on võimalus ühiselt hukka mõista reaktsioonid, mis on
irratsionaalsed, propagandistlikud, tulenevad halvast juhtimisest ja tüüpilisest
pagulaste, sisserändajate ja isegi terroristide ühe nimetaja alla viimisest. Ma
loodan, et meil on võimalus ühiselt määratleda, kuidas reageerida korrektselt,
realistlikult ja arukalt.
Samuti on viimasel ajal oluliseks küsimuseks Ühendkuningriigi positsioon ELi
suhtes. Mina isiklikult arvan, et Ühendkuningriigi koht on Euroopa Liidus ja oleks
kahju, kui ta EList lahkuks: ta peaks, otse vastupidi, ELiga veelgi tõhusamalt
integreeruma, ja seda kõigi huvides, alates Ühendkuningriigist endast, kuid see
huvi peaks olema hästi mõtestatud ning põhinema rahuarmastaval ja arukal
geopoliitilisel ja majanduslikul visioonil.
Kui aga frustratsioon, mida õhutavad populistide avaldused – ja üksteise
ületrumpamise lõksu langenud poliitikud –, tingib selle, et Ühendkuningriigi
kodanikud eelistavad EList lahkuda, siis peame me nende soovi loomulikult igati
austama. Teisest küljest ei tule üldse kõne alla see, et üks riik jääb ELi liikmeks,
kuid saboteerib samas Euroopa integratsiooni, nt vaidlustades avalikult ELi
seadusandluse alustalasid ning diskrimineerides teistest liikmesriikidest pärit
töötajaid sotsiaaltoetuste küsimuses.

Georges Dassis
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

ÜRITUSTE KALENDER

KÄESOLEVAS VÄLJAANDES

16. märts – 22. aprill 2016 /
EMSK, Brüssel:

2
2
3

jätkusuutlikkuse teemaline näitus
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vaba liikumine on rahvastevahelise „üha tihedama liidu“
väljendus, siis kõik, mis seda
vabadust takistab, viitab rahvaste eraldumisele.“

EMSK tööandjate rühma esiSupport Schengen
mees Jacek Krawczyk ütles,
et „Schengen tähendab palju
enamat kui lihtsat reisimisvõimalust miljonite Euroopa
Täiskogu veebruari istungjärgul võtkodanike jaoks. See tähendab palju enatis komitee Schengeni lepingu toetamimat kui oluliselt lihtsamaid kauplemistinseks vastu resolutsiooni pealkirjaga „Jah
gimusi tuhandete Euroopa äriühingute
liikumisvabadusele – jah Schengenile“.
jaoks. Schengen on suure ELi projekti
Resolutsioonis väljendavad Euroopa
üks tähtsamaid ja ambitsioonikamaid
kodanikuühiskonna esindajad muret
tulemusi. See on sümbol, saavutus,
surve pärast Schengeni lepingule ja selle
millest ei tohi kergemeelselt loobuda.
pärast, et lepingut süüdistatakse patuEuroopa tööandjad toetavad Schenoinana kõigis puudustes, mis esinevad
genit ja kutsuvad poliitikuid üles mitte
Euroopa piiride haldamisel. See tekst
taganema. Euroopa, sellisena nagu me
on Euroopa kodanikuühiskonna jõuline
teda tunneme, ei saa püsima jääda ilma
üleskutse Euroopa riikide valitsustele
Schengenita!“
mitte anda järele populistlikule survele
Komitee töötajate rühma esimees
ja hirmule, vaid kaitsta neid õigusi, mille
poole eurooplased on püüelnud viimase
Gabriele Bischoff kinnitas, et „ELi
30 aasta jooksul.
kodanike õigus otsida tööd, töötada ja
kasutada asutamisõigust teises liikmesKomitee resolutsiooni toetamiseks korriigis on sätestatud ELi põhiõiguste harraldatud kampaania käivitamisel teatas
tas. Kodanike jaoks on Schengen midagi
komitee president Georges Dassis:
konkreetset. See on võti, mis avab uksed,
„Kui solidaarsus tugevneb tänu tõkete
võimaldades kodanikel rakendada neid
kõrvaldamisele, siis nõrgeneb see nende
õigusi praktikas ja kogeda Euroopa
taastamisel. Kui vabadus ületada piire ja
eeliseid oma igapäevaelus. Schengeni

nõrgendamine või kehtetuks tunnistamine nõrgendaks veelgi paljude
töötajate usaldust ja toetust ning viiks
lõppkokkuvõttes nõrgema Euroopani.“
Komitee eri elualade esindajate rühma
esimees Luca Jahier väitis, et „Euroopa
sisepiiride taastamise sümboolne, poliitiline ja majanduslik hind on liiga kõrge:
see võiks kiirelt viia Euroopa Liidu lagunemiseni. See, mida me vajame, on
rohkem Euroopat – välispiiride kaitsel,
sisejulgeolekus ja pagulaskriisis – ja
päris kindlasti mitte meie vaba liikumise
kaotamist. Piirikontrollide taastamine
tähendaks solidaarsuse, ühtekuuluvuse,
läbirääkimiste, kompromisside ja üksteisemõistmise läbikukkumist Euroopas. Nii,
et käed eemale minu Schengenist!“
Töötajad, ettevõtjad ja kodanikuühiskond tervikuna maksaksid selle eest
kõrget hinda: seitse miljonit ELi kodanikku, kes elavad teises liikmesriigis,
kaotaksid osa kõige praktilisematest
vaba liikumise eelistest, tipptunnil
peaksid veoautod ootama piiril tunde,
taasühinenud piiriäärsed kogukonnad
laguneksid jälle ning ette on näha SKP
vähenemist 110 miljardi euro ulatuses
järgneva kümne aasta jooksul. Euroopa
integratsioon astuks kaks sammu tagasi,
kui solidaarsusele, mida Schengen esindab, antakse nii tugev hoop. (cad) ●

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab tõhusat kapitaliturgude
liitu, ent ei ole veendunud selle asjakohasuses VKEde jaoks
Investeeringud ja kapitali vaba liikumine on Euroopa majanduskasvu jaoks
esmatähtsad. Ent ELi kapitaliturud on
endiselt vähearenenud ja killustunud.
Seepärast võttis Euroopa Komisjon
2015. aastal vastu kapitaliturgude liidu
loomise tegevuskava eesmärgiga luua
Euroopas tõeline ühtne kapitaliturg.
Komitee kutsub Euroopat üles kaasama
kapitali senisest tõhusamalt ja suunama
selle ettevõtetesse, taristutesse ja jätkusuutlikesse projektidesse, mis loovad
töökohti ja majanduskasvu.
Täiskogu istungjärgul võttis komitee
vastu arvamuse Euroopa Komisjoni
tegevuskava kohta, toetades selle eesmärke ning soovitades rahastamisallikate laiendamist ja mitmekesistamist
eeskirjade maksimaalsel ühtlustamisel põhineval ühtsel kapitaliturul.

Selleks on hädavajalik, et liikmesriigid kehtestaksid tegevuskavas väljapakutud meetmed, rakendaksid neid
ja teostaksid nende üle järelevalvet
ühtemoodi.
Komitee arvamuses esitati ka konkreetsed kohandused väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjate (VKEd) jaoks, kuna
komitee kahtleb tõsiselt kapitaliturgude
liidu asjakohasuses ja tulemuslikkuses
VKEde seisukohast.
„VKEde kui Euroopa majanduse tõukejõu rahastamine peaks olema tulevases
kapitaliturgude liidus kesksel kohal.
Praegusele teabepuudujäägile tuleb
leida lahendus ja laenu andmise raamistik tuleb muuta VKEde-sõbralikumaks,“
sõnas Daniel Mareels, komitee raportöör
kõnealuses küsimuses.
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Ma kinnitan igal juhul, et Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes kuuluvad meie komiteesse, ei ole võtnud sõna selleks, et
jätta meiega hüvasti – otse vastupidi – olen kuulnud paljusid neist väljendamas
õigeid seisukohti, tõeliselt euroopalikus vaimus. Siinkohal soovin ma kasutada
võimalust, et avaldada neile oma imetlust, poolehoidu ja tänu.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab vastu resolutsiooni ja käivitab
veebruari täiskogu istungjärgul kampaania Schengeni lepingu toetamiseks
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Selle arvamusega kinnitab komitee
oma toetust pankade rahastamisele kui
olulisele tegurile majanduse rahastamisel ja soovitab jätkata uute turgude
uurimist, sealhulgas viivislaenude jaoks
(laenud, mille tagasimaksmisel on tekkinud või ähvardab tekkida makseviivitus). (cad)
●

Euroopa peab võitlema vaesusega – Rohkem teadusuuringuid ja
innovatsiooni energeetikasektoris
kõige enam on ohustatud lapsed
© shutterstock/blackboard1965

Veebruarikuu täiskogu istungjärgul võttis komitee vastu arvamuse, milles kutsuti ELi nõukogu üles
pidama kinni võetud kohustusest vähendada aastaks 2020 allpool vaesuspiiri elavate inimeste arvu
vähemalt 20 miljoni võrra. Vaesuse vähendamist
käsitlev arvamus (raportöör: Seamus Boland,
kaasraportöör: Marjolijn Bulk) koostati Euroopa
Liidu Nõukogu eesistujariigi Madalmaade taotlusel.
Euroopa Liidu seatud eesmärgi saavutamiseks peaksid
liikmesriigid vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks välja töötama riiklikke
strateegiaid, mida toetaks ühtne Euroopa raamistik.
Need strateegiad peaksid keskenduma piisavale sissetulekutoetusele, kaasavatele tööturgudele, kvaliteetsetele töökohtadele ning kõigile, k.a pagulastele ja
varjupaika saanud isikutele võrdse juurdepääsu tagamisele kvaliteetsetele ja taskukohastele teenustele.

Komitee leiab, et Euroopas tuleks vaesuse vastu võitlemiseks võtta kasutusele kiireloomulised meetmed,
näiteks kehtestada piisav miinimumsissetulek ja
rajada üldised, terviklikud ja asjakohased sotsiaalkaitsesüsteemid. Komitee väljendab heameelt eesistujariigi Madalmaade kavatsuse üle korraldada
vastastikuseid hindamisi, et uurida rohujuure tasandi
alt ülespoole lähenemisviise, mida kasutatakse vaesuse vastu võitlemiseks riigi tasandil, ent rõhutab veel
kord heaoluriigi põhimõttelist rolli vaesuse tõrjumisel
ning seda, et alati ei peaks lootma üksnes kogukondade algatustele.
Detsembris 2015 andis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2015. aasta Euroopa kodanikuühiskonna auhinna viiele organisatsioonile, mis
tegelevad Saksamaal, Iirimaal, Prantsusmaal, Poolas
ja Soomes vaesuse leevendamisega rohujuure tasandil. (sg)
●

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee prioriteet: Toome inimesed tööle tagasi!
Komitee kutsub üles tegutsema tööhõivekriisi lahendamisel kiirelt ja loovalt
Arvestades muret tekitavat olukorda tööhõives ja
takerduvaid investeeringuid mitmel pool Euroopas,
võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma
täiskogu 17. veebruari istungil vastu arvamuse teemal „2016. aasta majanduskasvu analüüs“.
Komitee on eriti mures tööpuuduse kõrge määra
pärast, mis jätab 22,5 miljonit inimest tööta ja tõukab
122 miljonit inimest vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse
ohtu. See on vastuvõetamatu ja kujutab endast viimast äratust nii komisjonile kui ka Euroopa juhtidele.
Komitee arvamuses väljendatakse heameelt otsuse
üle tugevdada strateegia „Euroopa 2020” eesmärke
Euroopa poolaasta protsessis. Majanduse tõeliseks ja
jätkusuutlikuks elavdamiseks on tarvis suurendada
sisenõudlust – seda tekitaksid pikaajalised avaliku
sektori investeeringud. Seepärast tuleks valitsustele
jätta mänguruumi vajalike taristuinvesteeringute
tegemiseks ja odavamale rahale juurdepääsemiseks.
Oma soovitustes kutsub komitee üles

● tegema suuremaid jõupingutusi Euroopa siseturu lõpuleviimiseks ja Euroopa majanduse
ajakohastamiseks;
● muutma energiasüsteemi ümberkujundamist käsitleva Pariisi lepingu majandusarengu
allikaks;
● tegema suuremaid koordineeritud jõupingutusi
agressiivse maksuplaneerimise, maksupettuste
ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks, mis tooks riigikassadesse hinnanguliselt
triljon eurot aastas.

ning vajadus energiaalase avaliku
dialoogi järele Euroopa tasandil

Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava
on vajalik, et kiirendada Euroopa energiasüsteemi
ümberkujundamist, rõhutas komitee täiskogu
veebruari istungjärgul vastu võetud SET-kava
käsitlevas arvamuses. Komitee arvates peaks uus
energiapoliitika põhinema teadusuuringute ja
innovatsiooni seisukohast määrava tähtsusega
sektorite arendamisel ning selliste uute ideede ja
kontseptsioonide nagu taastuvenergia tootmise ja
muude vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate innustamisel. ELil tuleb leida uuenduslikke
lahendusi energia tootmiseks ja transportimiseks
ning tarnimiseks tarbijatele.
SET-kava peab kajastama tegelikku olukorda Euroopas – kui uued energiatehnoloogiad suurendavad
energia lõpphinda, tuleb komitee arvates püüda
probleem lahendada. Tarbijad peaksid olema
kaasatud kõnealusesse protsessi ning kütteostuvõimetuse vastu tuleks võidelda sotsiaalpoliitikameetmete, hariduse ja koolituse abil. Tarvis on
käivitada Euroopa energiaalane dialoog üldsuse ja
kodanikuühiskonnaga, et nad võiksid jagada vastutust energiaülemineku ja mitmesuguste tehnoloogiatega seonduvate kulude eest. Komitee võib
toimida selles dialoogis katalüsaatorina, korraldades
näiteks Euroopa kodanikuühiskonna foorumi.
Komitee toetab üleeuroopalist lähenemisviisi energiavarustuse küsimuses ja tõelise solidaarsuse loomist
selles valdkonnas. Eurooplaste energiajulgeolekut
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Üks kohest tähelepanu nõudev teema on laste vaesus. 27,1 %ga kuuluvad alla 18-aastased lapsed kogu
elanikkonnaga võrreldes kõige rohkem vaesusest ja
sotsiaalsest tõrjutusest ohustatud rühmade hulka.
Tingituna noorte töötuse enneolematult kõrgest
määrast on lisaks lastele vaesusest eriti ohustatud
ka noored (Eurostati andmed, oktoober 2015).

silmas pidades ei tohi ignoreerida gaasi osatähtsust
energiaallikate jaotuses. Tuleb innustada investeeringuid ning teadus- ja arendustegevust gaasi säilitamise valdkonnas, et tagada liikmesriikide ühised
reservid.
Energialiit tähendab kindlamat, säästvamat ja taskukohasemat energiat lõppkasutajale. See võimaldab
energiavoogude vaba piiriülest liikumist ning tagab
turvalise energiavarustuse igas ELi riigis ja iga
Euroopa kodaniku jaoks. Euroopa energiatehnoloogia strateegilisel kaval on selles protsessis otsustav
tähtsus. (sg)
●

Georges Dassis ametlikul visiidil Kreekas,
Madalmaades ja Hispaanias

Vaja on viivitamatuid meetmeid pikaajalise töötuse ja noorte töötuse käsitlemiseks. Eritähelepanu
tuleb pöörata neile arvukatele noortele, kes ei õpi
ega tööta (nn NEET-noored). „Ei ole võimalik kauem
viivitada investeerimisega inimkapitali hariduse
ja koolituse kaudu, mis keskenduks eelkõige
noortele“, hoiatas komitee arvamuse „2016. aasta
majanduskasvu analüüs“ raportöör Juan Mendoza
Castro. (sma)
●

Tööturu vaatlusrühm: pagulased kui võimalus Euroopa tööturu jaoks
President Georges Dassis Hispaania majandus- ja sotsiaalnõukogus
22. veebruaril Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees toimunud avalikul arutelul oli kuulda kindlaid seisukohti pagulaste parema kaasamise kaitseks
Euroopa ühiskonda, eelkõige töö kaudu. Komitee tööturu vaatlusrühm andis üritusele nimeks „Pagulaste
integreerimine tööturule: muuta kriis võimaluseks“ ja
sellelt saadi terve rida olulisi poliitilisi soovitusi.

„Kogemused näitavad, et pagulaste integratsioon on
ühiskonnale kasulik ning kodanikuühiskond mängib
selgelt olulist rolli selle edendamisel,“ ütles tööturu
vaatlusrühma aseesimees Krzysztof Pater (eri elualade esindajate rühm, PL). Liikmesriigid seisavad
silmitsi pagulaste massilise sissevooluga ja neil puudub selleks suures osas ettevalmistus. Õigusaktid,
samuti integratsioonitoetus, erinevad riigiti, nagu
nentis Eurofoundi esindaja Klára Fóti. Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindaja Geertrui
Lanneau rõhutas, kui tähtis on investeerimine haridusse ja koolitusse, kuna suure osa sisserändajatest
moodustavad väga noored, kes vajavad oskusi.
Komitee liige Christa Schweng (tööandjate rühm, AT)
ütles, et vaja on „tõelist Euroopa rändesüsteemi“
ning „tuleks töötada välja spetsiaalselt naispagulastele kohandatud integratsioonipoliitika, et
aidata suurendada leibkonna sissetulekuid ja vältida getodesse koondumist“. Ta rõhutas vajadust
keskenduda ettevõtlusele ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele kui olulisele tegurile pagulaste tööturule integreerimise protsessis.
Arutelus tegurite üle, mis hõlbustavad pagulaste
integreerumist töötajate või ettevõtjatena, toodi
tööturu vaatlusrühma seminaril häid näiteid Austriast (Austria föderaalne majanduskoda), Belgiast
(projekt Duo for a Job) ja Rootsist (projekt Fast Track
to Integration). (cad)
●
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Veebruaris tegi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis kolm ametlikku
visiiti Kreekasse, Madalmaadesse ja Hispaaniasse.
Teisipäeval, 9. veebruaril kohtus ta Kreeka Vabariigi presidendi Prokopis Pavlopoulosega, kelle
sõnul etendab komitee ainulaadset ja ajaloolist
rolli, märkides, et ta rajati selleks, et tuletada
meelde Euroopa Liidu sotsiaalset nägu, ja et ta
moodustab kogu Euroopa ülesehituse olulise alustala. Kreeka president väljendas rahulolu asjaolu
üle, et komitee eesotsas tegutseb taas kreeklasest
president. Georges Dassis tänas Kreeka presidenti
ja märkis, et komitee võtab oma arvamusi vastu
väga suurele häälteenamusele toetudes. Ta rõhutas ka, et kokkuhoiumeetmed ei paku lahendust
majanduskriisile. Ta viitas konkreetselt komitee
võetud algatustele kriisile reageerimiseks, nende
hulgas komitee arvamused finantstehingute
maksu ja riigivõla eest ühise vastutuse võtmise
kohta raskustesse sattunud riikides, sealhulgas
Kreekas. Samuti tutvustas ta komitee seisukohta
pagulas- ja rändekriisi kohta, kirjeldades kõiki
meetmed, mida komitee on võtnud, sealhulgas
kohalikule tasandile suundumise lähetused 12 erinevasse riiki.
Kolmapäeval, 10. veebruaril külastas Georges
Dassis Madalmaade eesistumise raames Haagi.
Komitee president kohtus muu hulgas sotsiaal- ja
tööhõiveministeeriumi kantsleri Jetta Klijnsmaga,

kes osales ka komitee täiskogu veebruari istungjärgul. Tal oli võimalus tutvustada komitee prioriteete Madalmaade eesistumise ajal, rõhutades,
kui oluline on otsustada, et EL kehtestaks üleeuroopalise miinimumpalga, et võidelda vaesuse
vastu Euroopas. Hiljem kohtus ta ka Madalmaade
parlamendi sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni esimehe Brigitte van der Burgi ning Madalmaade
majandus- ja sotsiaalnõukogu esimehe Mariëtte
Hameriga. Kohtumistel sai Georges Dassis arutada
võimalikke ettepanekuid, mida EL võiks kasutada
tööpuuduse vähendamiseks ja tööturule juurdepääsu lihtsustamiseks. Ta rõhutas ka, et on oluline
toetada inimeste vaba liikumist ja Schengeni ala,
viidates komitee kampaaniale.
Lisaks sellele külastas komitee president veebruari
lõpus Hispaaniat, kus ta kohtus ametiühingute
UGT ja CCOO, tarbijate ja kasutajate nõukogu
ning äriorganisatsioonide keskliidu esindajatega.
Arutelud – eriti sotsiaalse Euroopa teemal – olid
tulemuslikud. President tõstatas 24. veebruaril Hispaania majandus- ja sotsiaalnõukogu ees
peetud kõnes ka rände küsimuse Euroopas. Järgmisel päeval külastas ta Extremadura piirkonda,
kus ta osales Extremadura Ülikooli korraldatud
arutelul teemal „Euroopa tulevik ja sotsiaaldialoog“. Samuti kohtus ta Extremadura majandusja sotsiaalnõukogu esimehe Maria Mercedes
Vaqueraga. (pa)
●

ELi-Ukraina kodanikuühiskond tegeleb
korruptsiooni ja energiapoliitika küsimustega
ELi-Ukraina kodanikuühiskonna platvormi
teisel kohtumisel keskenduti hädavajalikele
reformidele korruptsioonivastases võitluses ja
energiapoliitika vallas ning samuti ELi-Ukraina
assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise hetkeseisule. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
president Georges Dassis rõhutas ELi pühendumust hea koostöö saavutamisele kõigi Euroopa
naabruspoliitika riikidega. „Platvorm annab
lisaväärtust assotsieerimisprotsessile ja pakub
väärtuslikku teavet kodanikuühiskonnalt. See
protsess ei tohiks aga piirduda tehnilise dialoogiga valitsuste vahel,“ lisas ta.
„See märgib uut etappi meie kodanikuühiskondade vahelises institutsioonilises koostöös,“

toetusrühma esimees Peter Wagner tuletas osalejatele meelde, et mitte kõik probleemid ei ole
alguse saanud Vene-Ukraina konfliktist; mõnel
neist on riigisisesed põhjused, nagu näiteks usaldusväärsete õigusaktide, korruptsioonivastase
võitluse ja avaliku teenistuse reformi puudumine.

ELi-Ukraina kodanikuühiskonna platvormi
teine koosolek
rõhutas platvormi Ukraina poole kaasesimees
Oleksandr Sushko. Euroopa välisteenistuse direktor Fernando Andresen Guimarães kinnitas toetust
platvormi tööle kui ühele assotsieerimislepingu
rakendamise peamisele komponendile. Ukraina

ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvormi liikmed nõustusid, et tegelemine poliitilise tahte
puudumisega Ukrainas reforme läbi viia on üks
prioriteete koos survega Minski kokkulepete
täielikule rakendamisele. Võeti vastu ühisdeklaratsioon, milles nõutakse täiesti sõltumatut
kohtusüsteemi, erakondade rahastamist ja reklaami reguleerivaid seadusi, ajakirjandusvabadust,
tõhusat konkurentsiseadust ning Ukraina Euroopa
energialiiduga ühinemise kaalumist. (mm) ●

Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni uued volitatud esindajad alustavad tööd EMSKs

25. veebruaril osales 51 uut ja uuesti nimetatud volitatud esindajat komitee uue koosseisu
esimesel EMSK tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) koosolekul. CCMI volitatud
esindajad esindavad erinevaid majandus- ja sotsiaalsektoreid ning kodanikuühiskonna organisatsioone, kes on mõjutatud tööstuse muutustest
või kes aitavad neid ellu viia. Volitatud esindajad
moodustavad poole CCMI liikmetest ja asuvad
tööle kõrvuti sama paljude CCMI koosseisu kuuluvate komitee liikmetega. Nende ametivolitused
kehtivad kuni 31. detsembrini 2020.
Eri elualade kategooriat esindav volitatud esindaja Jacques Glorieux valiti CCMI kaasesimeheks ja ta juhib nõuandekomisjoni järgmisel
kahel ja poolel aastal üheskoos selle EMSK liikmest esimehe Lucie Studničná ga (töötajate
rühm, CZ). Nõuandekomisjoni uue juhatuse
koosseisu kuuluvad EMSK liikmed Gundars
Strautmanis (tööandjate rühm, LV) ja Carlos
Trias Pintó (eri elualade esindajate rühm, ES)
ning CCMI volitatud esindajad Patrizio Pesci
(tööandjate kategooria, IT) ja Enrico Gibellieri

(töötajate kategooria, IT). Tervitusaktusel osales
ka Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther Oettinger.
Tööstuse muutuste nõuandekomisjon on Euroopa
Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) järeltulija. See asutati ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemisel
2002. aastal, et säilitada 50 tegevusaasta jooksul
kogutud väärtuslikud eksperditeadmised, jätkata
struktureeritud dialoogi söe ja terase valdkonnas, samuti ka selleks, et laiendada järk-järgult
ESTÜ algset pädevust hõlmamaks kõiki tööstuse
muutuste aspekte ja nende tagajärgi tööhõivele,
sotsiaal- ja struktuuripoliitika meetmetele, riigiabi- ja konkurentsipoliitikale, uurimistegevusele
ja tehnoloogilisele arengule, säästvale arengule,
kaubanduspoliitikale ja teistele valdkondadele.
CCMI volitatud esindajad nimetab ametisse
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonda Euroopa tasandil esindavate ühenduste
liikmete seast. Nad jagunevad kolme erinevasse
kategooriasse (tööandjad, töötajad, eri elualad),
peegeldades komitee enda ülesehitust. Sarnaselt

komitee sektsioonidega koostab CCMI arvamusi
ja teabearuandeid ELi otsuseid tegevate organite
taotlusel, ent ka omal algatusel, ning tal võidakse
paluda täiendada teiste sektsioonide arvamusi,
uurides asjaomaste küsimuste mõju tööstuse
muutuste seisukohast (nn täiendavad arvamused).
CCMI on viimastel aastatel koostanud arvukaid
väljapaistvaid arvamusi ja uuringuid. Tema
teedrajav töö kavandatud aegumise teemal on
osa laiemast käimasolevast projektist, mille raames avaldatakse märtsis murranguline uuring.
2015. aastal käsitles CCMI ELis korruptsiooni
vastu peetava võitluse keerulist küsimust
ning uuris Euroopa asbestist vabastamisega
seonduvaid väljakutseid ning selle tohutut mõju
majandusele ja rahva tervisele. 2014. aastal uuriti
äriteenuste mõju tööstuses ning neljanda
tööstusrevolutsiooni ja interneti tulevasi sotsiaalmajanduslikke tagajärgi. Nõuandekomisjon
jätkab tööd neljanda tööstusrevolutsiooni teemal, et julgustada Euroopa tööstust täielikult
ära kasutama interneti pakutavaid strateegilisi
võimalusi. (dm)
●

Euroopa kodanikualgatus:
suurem mõju, lihtsamad reeglid
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avalik arutelu
Euroopa kodanikualgatuse läbivaatamise teemal
ELi on kaua kritiseeritud demokraatia puudujäägi
pärast. Euroopa kodanikualgatuse loomise eesmärk oli
anda kodanikele võimalus osaleda aktiivselt ELi seadusloome protsessis.
Praeguseks on mõnele Euroopa kodanikualgatusele
oma allkirja andnud üle 6 miljoni inimese. Sellegipoolest on kokku 56 algatusest komisjonis registreeritud
vaid 36 ning ainult kolmel neist on õnnestunud koguda
vajalik üks miljon allkirja. Ning isegi need kolm algatust
ei avaldanud mingit mõju, kuna Euroopa Komisjonil ei
ole kohustust Euroopa kodanikualgatust ELi õigusaktidesse üle võtta.
Komitee koostab praegu arvamust Euroopa kodanikualgatuse kohta eesmärgiga muuta see kasutajasõbralikumaks, praktilisemaks ja mõjukamaks. 23. veebruaril
Brüsselis peetud Euroopa kodanikualgatuse teemalisel
arutelul kutsus arvamuse raportöör Antonio Longo üles
suurendama vahendi kasutajasõbralikkust, võimaldades
igal eurooplasel selles osaleda. „Ajal, mil üha enam inimesi kaotavad usalduse ELi vastu, peab just Euroopa
kodanikualgatusest saama see vahend, mis annab inimestele tegeliku sõnaõiguse,“ toonitas Longo.
Euroopa kodanikualgatuse kohta esitatud peamine kriitika
hõlmab järgmist:
● ajakava on liiga tihe kõigi vajalike allkirjade
kogumiseks;
● korraldajatel on tohutu vastutusrisk: asjaolu, et korraldajad on isiklikult vastutavad „kahju eest, mida
nad põhjustavad kodanikualgatuse korraldamisel“,
avaldab heidutavat mõju;
● Euroopa kodanikualgatuse taotluse toetamiseks on
vaja ülemäära palju teavet;
● kodanike komiteedel puudub õiguslik seisund;
● Euroopa kodanikualgatuse kõlblikkuskriteeriume
rakendatakse ülemäära rangelt;
● eri liikmesriikides kehtivad andmetele eri nõuded.
Komitee korraldab 2016. aasta Euroopa kodanikualgatuse päeva 20. aprillil Brüsselis (vt üriritusele pühendatud veebileht: http://www.eesc.europa.
a.
eu/?i=portal.en.civil-society). (sma)
●

Kas Sa oled kursis Euroopa Majandusja Sotsiaalkomitee tegevusega?

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2016“: õpilased valmistuvad
üleeuroopaliseks noorte aruteluks rände teemal
Viimase pooleteise kuu jooksul on paljud
komitee liikmed aktiivselt külastanud koole
kogu ELis ja kaugemalgi, et valmistada õpilasi

ette ürituseks „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ – üleeuroopaliseks noorte aruteluks, mis
toimub Brüsselis 17.–19. märtsil 2016. Komitee

korraldab seda üritust seitsmendat aastat järjest, tagamaks, et noorte seisukohti, kogemusi ja
ideid võetaks arvesse ELi poliitika kujundamisel.
Koolikülastuste käigus töötasid komitee liikmed
koos õpilaste ja ühe õpetajaga, et valmistuda
ürituseks, millel sel aastal keskendutakse rände
küsimustele Euroopas. Nad tutvustasid komitee
tegevust ja selle rolli Euroopa kodanikuühiskonna esindajana ning andsid noortele juhiseid
aruteluks. Arutelul osalevatelt õpilastelt kogu
Euroopast oodatakse konkreetsete meetmete
väljapakkumist, mida saaks võtta koolides, klubides jne, et edendada noorte sisserändajate
tõhusat integratsiooni Euroopa ühiskonda.
Üle 400 taotleja hulgast valiti välja kolmkümmend kolm kooli ELi 28 liikmesriigist ja esimest
korda ka viiest kandidaatriigist (Albaaniast, Türgist, Montenegrost, Serbiast ja endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist).

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed Roman Haken, Ronny Lannoo ja Ionuţ Sibian koolikülastustel
Belgias (vasakul), endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis (ülal paremal) ja Albaanias (all paremal)

Valitud koolide õpilased saavad juba praegu
üksteisega suhelda Facebookis või Twitteris,
et vahetada mõtteid ja teavet. (dm)
●

Igal aastal toimub üheksa täiskogu istungjärku,
rääkimata arvukatest aruteludest, konverentsidest,
kodanikuühiskonna dialoogi koosolekutest ja paljust muust – võib tõepoolest öelda, et komitees on
alati midagi teoksil!
Ole kursis ja – veelgi enam – ära maga maha meie
üritusi ja arutelusid Sulle huvi pakkuvatel teemadel! Võid jälgida meid peaaegu reaalajas meie
sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Külasta meie sotsiaalmeedia kaarti, et saada täielik ülevaade ja
valida eelistatud teabeallikad.
Nii saad Sa mitte ainult vahetut ajakohast teavet
töös olevate arvamuste ja huvipakkuvate dialoogide kohta, vaid oled ka kursis, millal sisse logida, et
jälgida meie reaalajas toimuvaid veebiülekandeid.
Soovid teada rohkem meie liikmete kohta? Nende
tegevust on samuti võimalik jälgida aadressil
https://twitter.com/EU_EESC/lists/ourmembers/
embe
members.
Meie sotsiaalmeedia kaart asub aadressil http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.take-part-sociale-par
media. (sb)
●
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Vaba liikumine ja Schengen:
töötajate õiguste kaitsmine

Tööandjate rühm

Töötajate rühm

Praegu on Euroopa lennunduse
jaoks raske aeg. Oleme tunnistajaks kiiretele muutustele turuosas, ärimudelite
dünaamilisele muutumisele ja lennundussektori erinevale tajumisele klientide
poolt. Selle tulemusena puudub üldine
lähenemisviis ning Euroopa lennundus
vajab hädasti järjepidevat strateegiat.

1. veebruaril 2016 korraldas töötajate
rühm Brüsselis erakorralise koosoleku
pealkirjaga „Vaba liikumine ja Schengen:
töötajate õiguste kaitsmine“. Töötajate
rühma esimees Gabriele Bischoff avas
koosoleku, kirjeldades meie ees seisvaid
väljakutseid, sh rünnakuid kollektiivläbirääkimiste ja vaba liikumise vastu,
jätkuvaid kärpemeetmeid, Brexiti ohtu,
ELi juhtide suutmatust tulla toime pagulaskriisiga jms. Ta ütles, et David Cameroni
ettepanekud ohustavad töötajate õigusi
ning kutsus ametiühinguid ja kodanikuühiskonda üles võtma ühismeetmeid, et
säilitada kehtivad õigused, kaitsta vaba
liikumist piirideta Schengeni alal ning
tugevdada majandus- ja rahaliitu.

Kodanikuühiskonna esindajad etendavad Euroopa lennunduse tuleviku
üle peetavas arutelus aktiivset rolli.
2015. aasta septembris võttis komitee
vastu ettevalmistava arvamuse teemal
„ELi integreeritud lennunduspoliitika“,
mis sisaldas mitmeid ettepanekuid
lennundusstrateegia kohta, mille kallal
Euroopa Komisjon samal ajal töötas.
Komisjoni strateegia „Euroopa lennundusstrateegia“ avaldati detsembris ja
komitee koostab praegu selle kohta
arvamust.
Selle protsessi osana korraldatakse
21. aprillil komitees avalik arutelu
ELi lennundusstrateegia üle. Paljudel sidusrühmadel, kes esindavad ELi

Tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk ja Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta
Bulc ELi lennundusstrateegia teemalisel eelmisel avalikul arutelul
lennundussektori eri aspekte, on võimalus ELi transpordivoliniku Violeta Bulci
juuresolekul jagada oma seisukohti
seoses komisjoni ettepanekuga. „Nagu
toonitati komitee varasemas arvamuses,
võib alles siis, kui Euroopa lennunduse
väärtusvõrgustikus kaotatakse partikularism, saada ELi lennundus uut hoogu ja
uuesti startida, et anda ELi arengusse taas
tõhus majanduslik ja sotsiaalne panus.

Kutsume kõiki lennunduse sidusrühmi
üles võtma kohustuse rakendada ELi
uut lennundusstrateegiat,“ ütles komitee
tööandjate rühma esimees ja lennundusstrateegiat käsitleva komitee arvamuse
raportöör Jacek Krawczyk. (lj)
●

Muude väljakutsete hulgas, mida töötajate rühm arutas, oli komisoni programm
REFIT. REFITi teemat käsitlev raportöör
Denis Meynent selgitas, et ELi õigusaktide lihtsustamise jõupingutused ei tohiks
kaasa tuua dereguleerimist, mis võib avaldada negatiivset mõju töötajatele.
Samuti olid päevakorras eesmärgid,
mis sisalduvad ÜRO säästva arengu

tegevuskavas aastani 2030. Säästva
arengu vaatlusrühma aseesimees
Isabel Caño Aguilar rõhutas, et vaja
on Euroopa Ametiühingute Keskliidu
(ETUC) ja töötajate rühma tihedat koostööd, et tagada ametiühingute prioriteetide edukas käsitlemine kõnealuses
kontekstis.
Edasine arutelu keskendus töötajate
rühma ja ametiühinguliikumise ühistele
prioriteetidele. Euroopa Ametiühingute
Konföderatsiooni peasekretär Luca
Visentini rõhutas, et Schengen on absoluutne prioriteet, kuna Schengeni õigustikku ohustavad praegu nii pagulaskriis
kui ka Ühendkuningriigiga peetavad läbirääkimised. Veel üks prioriteet on tema
sõnutsi võitlus, mida peetakse sotsiaalõiguste lammutamise ja rünnakute vastu,
mille eesmärk on hävitada Euroopa
sotsiaalmudel Brexiti üle peetavate läbirääkimiste taustal. Samuti rõhutas ta, et
töötajate liikumisel tuleb aidata takistada
igasuguseid katseid kaotada sellised kehtivad õigused nagu õigus streikida, mis
on viimasel ajal mitmes riigis rünnaku alla
sattunud. (mg)
●

Põllumajanduspoliitikalt toidupoliitikale
Eri elualade esindajate rühm

Neljapäeval, 21. aprillil peab
komitee eri elualade esindajate
rühm erakorralise koosoleku Madalmaade majandus-ja sotsiaalnõukogus (Sociaal-Economische Raad/
SER) Haagis. Konverentsi pealkiri on
„Põllumajanduspoliitikalt toidupoliitikale – tervisliku ja jätkusuutliku
tootmise ja tarbimise poole“.

Madalmaade majandusministeerium.
ELi Nõukogu eesistujariik korraldab
29.–31. mail 2016 põllumajandusministrite mitteametliku kohtumise,
mille eesmärk on muu hulgas alustada
arutelu 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika üle – eesistujariik
on juba palunud komiteel koostada
ettevalmistav arvamus teemal „Jätkusuutlikumad toidusüsteemid“, mis
peaks valmima vahetult enne maikuist
kohtumist.

Konverentsile oodatakse ligikaudu
100 osalejat (komitee liikmeid, kohalike
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja
meedia esindajaid). Esinejate hulgas on
silmapaistvaid riigi ja Euroopa tasandi
osalejaid institutsioonilistest, põllumajanduse, tarbija- ja keskkonnakaitse,
teadus- ja ettevõtlusringkondadest. Lisateavet ürituse kohta leiate aadressil http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group3-events-and-activities. (cl)
●

Töötajate rühma esimees Gabriele Bischoﬀ ja Euroopa Ametiühingute Keskliidu peasekretär Luca Visentini

PEATSELT EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEES
Avalik arutelu ELi energiapoliitika välismõõtme teemal 30. märtsil

Euroopa energialiit ja selle mõju Bulgaaria kodanikuühiskonnale

Rühm soovib jätkata keskendumist jätkusuutliku toidu poliitika teemale
ja luua dialoogi riigi tasandi institutsiooniliste ja kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et sõnastada järeldused,
mis esitatakse ELi Nõukogu eesistujariigile ja teistele ELi institutsioonidele.

30. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välissuhete
sektsioon (REX) komitee peahoones (Jacques Delors’i hoone) Brüsselis avaliku
arutelu ELi energiapoliitika välismõõtme teemal.

22. märtsil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koos Bulgaaria Vabariigi
majandus- ja sotsiaalnõukoguga Sofias avaliku arutelu. Kõrgetasemelised esindajad peamistest ELi institutsioonidest, liikmesriikide valitsustest ja reguleerivatest asutustest ning
kodanikuühiskonna organisatsioonidest arutavad koos ekspertidega Bulgaaria erijuhtumit:
millist mõju võiks avaldada energialiit riigi energiasektorile ja kuidas võiks viimane sellest
meetmeprogrammist kasu saada.

Ürituse pealkiri ja teema on suurel määral inspireeritud Madalmaade valitsuse
teadusnõukogu (Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid – WRR)
aruandest pealkirjaga „Towards
a Food Policy“ (http://www.wrr.nl/
en/publications/publication/article/
e
naar-een-voedselbeleid/),
mida riigi ja
na
Euroopa
tasandil toetas ja propageeris
E

Avalik arutelu korraldatakse osana komitee samateemalise arvamuse
ettevalmistustest. Arvamuse koostamist taotles ELi Nõukogu eesistujariik
Madalmaad (jaanuar–juuni 2016). Komitee eelmine samateemaline arvamus
(jaanuar 2009) tuleb läbi vaadata, et võtta arvesse viimase seitsme aasta geopoliitilisi arenguid (sealhulgas araabia kevad, suurenenud pinged suhtluses
Venemaaga idapartnerluse teemal, Lähis-Idas tekkinud kriisid ja kõikuvad
naftahinnad) ning muid majanduslikke ja tehnilisi tegureid (naftahinnad,
uued veeldatud maagaasi terminalid ja hüdrolõhkumist käsitlev arutelu
jne). (mm)
●

Eksperdid ning kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide esindajad arutavad
ELi energiapoliitikaga seotud põhiteemasid, sh energiaallikate mitmekesistamist ja energia siseturu väljakujundamist.

Energialiit on praeguse Euroopa Komisjoni jaoks üks võtmeprioriteet. Selle ambitsioonika
meetmeprogrammi eesmärk on luua Euroopa energiasüsteem, mis tagab Euroopa kodanikele kindla, säästva, konkurentsivõimelise ja taskukohase hinnaga energia. Meetmeprogramm käivitati 2015. aasta veebruaris ning selle tulemusel on juba tehtud erinevaid poliitilisi
algatusi. Programmi rakendamine peaks veelgi kiirenema järgnevatel aastatel. Arvestades
väljakutsete ulatust, millega poliitikakujundajad energiasektoris toime peavad tulema alates
majanduse dekarboniseerimisest kuni impordisõltuvuse vähendamiseni, ning pidades silmas
energialiidu programmi kaugeleulatuvaid eesmärke, peab komitee vajalikuks edendada
kõnealusel teemal avatud dialoogi valitsuste, ELi institutsioonide, kodanike ja organiseeritud
kodanikuühiskonna vahel. (sg)
●
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EMSK info saksa-, inglis- ja prantsuskeelsed trükised on tasuta saadaval Euroopa Majandusja 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.
Järgmine number ilmub aprillis 2016.
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ELi lennundusstrateegia elluviimine –
kuidas saaksime kaasata sidusrühmi?

