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EMSK ei toeta Hiinale turumajandusliku 
staatuse andmist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee hoiatab Hiinale turuma-
jandusliku staatuse andmise eest ja 
kutsub Euroopa Liidu institutsioone 
üles kaitsma aktiivselt Euroopa töö-
kohti ja Euroopa väärtusi tõhusate kau-
banduse kaitsevahendite abil. 14. juulil 
vastu võetud arvamuses juhib komitee 
tähelepanu katastroofilisele mõjule, 
mille võib Euroopa tööstuse ja tööturu 
jaoks kaasa tuua Hiinale turumajandus-
liku staatuse andmine.

„Euroopa tööstus vajab võrdseid võimalusi 
ja kaitset ebaausate konkurentsitavade 
vastu. Kuni Hiina ei täida ELi viit kritee-
riumi, ei saa seda lugeda turumajandus-
likuks riigiks,” märkis arvamus raportöör 
Andrés Barceló (tööandjate rühm – ES).

Eriti puudutab see alumiiniumi-, 
jalgratta-, keraamika-, klaasi-, sõidu-
kiosade, paberi- ja terasetööstust. 
Samuti on komitee mures innovatsioo-
nile ja seeläbi ka Euroopa konkurentsi-
võimele avalduva mõju pärast. „Ohtu 
satuks kogu tööstuslik väärtusahel ja 
Euroopa võib kaotada lugematu hulga 
töökohti, sealhulgas kõrget kvalifikat-
siooni nõudvaid töökohti. Kaalul oleks 
meie konkurentsivõime, kuna vaid 
tugev tööstus on suuteline investee-
rima teadus- ja arendustegevusse,” 

rõhutas kaasraportöör Gerald Kreuzer 
(CCMI volitatud esindaja – AT).

Lisaks Euroopa töökohtadele, majandus-
kasvule ja innovatsioonile avalduvale 
mõjule tähendaks Hiinale turumajandus-
liku staatuse andmine tõsist tagasilööki 
Euroopa kaugeleulatuvatele eesmärki-
dele, mis puudutavad säästvat arengut 
ja võitlust kliimamuutuste vastu.

Komitee käivitab organiseeritud koda-
nikuühiskonna nimel eriprojekti, et jäl-
gida Hiinale turumajandusliku staatuse 
andmise küsimust. (sma)� l
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Sooviksin kasutada võimalust vaadata tagasi 
mõningatele peamistele saavutustele teabevahetuse 
valdkonnas komitee käesoleva ametiaja esimesel 
aastal. Seejärel annan ülevaate olulistest teabevahe-

tusüritustest järgnevatel kuudel. Tutvustatavad üritused seisavad ees ajal, mil liigume 
komitees tõhusama teabevahetuspoliitika poole.

Hiljutisel täiskogu juuli istungjärgul võeti vastu kaks paralleelset arvamust keerukatel 
teemadel – kuidas säilitada Euroopa terasetööstus ja selle töökohad ning kas EL peaks 
andma Hiinale turumajandusliku staatuse. Komitee märkis selgelt, et Hiinale turumajan-
dusliku staatuse andmine paneks ohtu Euroopa peamised tööstusharud. Kodanikuühis-
konna selline selge seisukohavõtt pälvis suurt meediatähelepanu, peegeldades Euroopa 
kodanike muret otsuse pärast, millel võib olla märkimisväärne mõju nende elule. On 
selge, et käsitlesime muret, mida jagavad nii tööandjad, töötajad kui ka tarbijad, ja ma 
loodan, et selleteemaliste arutelude kajastamine käesolevas numbris pakub huvi ka teile.

Teine oluline teema komitee eelmise aasta pressitegevuses oli jätkuvalt kavandatud aegu-
mise küsimus. 2013. aastal koostas komitee arvamuse, milles nõudis esimesena ELilt meet-
mete võtmist, ning avaldas seejärel toodete kasutusea märgistust käsitleva põhjapaneva 
uuringu. Sellest selgus, et tarbijad on valmis maksma rohkem pikema kasutuseaga toodete 
eest. Taas kord tegi komitee tööd äärmiselt olulise toimiku – ringmajandus – ootuses.

Lisaks on komitee olnud väga aktiivne puudega inimeste õiguste edendamisel. Rahvusvahe-
lise puuetega inimeste päeva ja Euroopa uue juurdepääsetavuse akti tähe all 14. detsembril 
korraldatud üritusega kinnitas komitee taas endale võetud kohustust tagada, et puudega 
inimesed saavad kaasa rääkida kõigis neid puudutavates küsimustes. 2015. aasta kodani-
kuühiskonna auhinnaga juhiti lisaks tähelepanu vaesusele Euroopas ja toetati parimaid 
Euroopa vaesusevastases võitluses aktiivseid kohaliku tasandi organisatsioone. Komitee edu 
ja roll ohvrite õiguste edendamisel Euroopas pälvis samuti suurt meediakajastust eelmise 
aasta novembris, kui tähistati asjaomase ELi direktiivi riiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise 
jõustumist. Komitee oli direktiivi vastuvõtmist algusest peale edendanud.

2016. aastal on komitee tegevuse läbiv teema olnud ränne ning rändajate ja pagulaste 
integratsioon ELis. Komitee on teinud palju ära säästvate lahenduste edendamisel, ala-
tes suurest teabekogumismissioonide voorust kõige rohkem mõjutatud riikidesse, mis 
tõi palju praktilisi ettepanekuid ELi poliitikakujundajatele Brüsselis, kuni noorteürituse 
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2016” raames toimunud aruteludeni. Detsembris välja 
antav 2016. aasta kodanikuühiskonna auhind, millega tunnustatakse rändajaid toetavaid 
organisatsioone, on kogu aasta vältel tehtud jõupingutuste kulminatsioon.

Sel sügisel alustab komitee ka uut ulatuslikku teabekogumismissioonide vooru, et tutvuda 
sotsiaalsete õiguste olukorraga ELi liikmesriikides. 24.–25. novembril korraldatakse Viinis 
EMSK kodanikuühiskonna meediaseminar. Samuti jätkame komiteesisest laiaulatuslikku 
küsitlust komitee uue veebilehe arendamise teemal. Teabevahetusosakonna tegevusega, 
alates olulistest väljaannetest ning teavitustegevusest sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses kuni 
arvukate ürituste ja tegevuste korraldamise ning kõikjalt EList saabuvate tuhandete külas-
tajate võõrustamiseni, loodame toetada veelgi rohkem komitee olulist nõuandetegevust ja 
suurendada nii komitee kui ka kodanikuühiskonna kõlapinda ELis. Going Local on praeguse 
ametiaja prioriteet. Komitee liikmete juured on kindlalt liikmesriikide organisatsioonides ja 
nii on neil nii võime kui ka kohustus mitte ainult tutvustada organisatsioonide seisukohti 
Brüsselis, vaid ka teavitada Euroopa asjadest oma kodukohas.

Muidugi on teabevahetus kahesuunaline protsess ja ühine vastutus ning komitee põhi-
tegevus on komitee liikmete ja sektsioonide raske töö ja selle tulemusena valmivad 
arvamused, mille kaudu aidatakse kujundada ELi õigusakte. Siiski on teabevahetusel 
oluline roll teavitada sellest tööst ka üldsust.

Eelseisval hooajal, kui uuel eesistujariigil Slovakkial on kavas korraldada rohkelt mitmesu-
guseid üritusi, keskendume meie jätkuvalt kvaliteetsele teabevahetustegevusele meie ees 
seisvatele väljakutsetele üleeuroopaliste lahenduste leidmisel. Tehkem seda üheskoos!

Gonçalo Lobo Xavier
EMSK teabevahetuse eest vastutav asepresident
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Euroopa terasetööstus vajab 
ellujäämiseks võrdseid võimalusi

Euroopa terasetööstust on taba-
nud majanduskriis ja ebaausa tera-
seimpordi voog, mis on viinud alla 
terasehinnad ja seeläbi hävitanud 
suure osa Euroopa terasetootmisest. 
„Euroopa terasetööstus vajab võrdseid 
võimalusi,” ütles arvamuse „Terase-
tööstus: püsivate töökohtade ja 
Euroopa majanduskasvu kaits-
mine” raportöör Andrés Barceló (töö-
andjate rühm – ES).

Seetõttu ei toeta komitee ka Hiinale 
turumajandusliku staatuse andmist, 
kuna see tähendaks „töökohtade väl-
javiimist, saaste importimist ja lõpuks 
surmalööki Euroopa terasetöötusele”.

Selle asemel on komitee esitanud mit-
meid ettepanekuid võrdsete võima-
luste taastamiseks, pidades eelkõige 
silmas dumpinguvastaseid meetmeid, 

heitkogustega kauplemise süsteemi ja 
investeeringuid.

�l Tuleks suurendada kaubanduse 
kaitsevahendite tõhusust ja tule-
muslikkust näiteks väiksema tol-
limaksu reegli kaotamise abil või 
impordi registreerimise teel enne 
ajutiste meetmete kehtestamist jne.

�l Tuleks eraldada tasuta saastekvoote 
kõige konkurentsivõimelisematele 

tehastele ja hüvitada Euroopa töös-
tusele kõik heitkogustega kauple-
mise süsteemist tulenevad kaudsed 
kulud.

�l Tuleks toetada investeeringuid, et 
ajakohastada seadmeid ja rajatisi 
ning uurida ja arendada uusi ja 
paremaid tooteid ja tõhusamaid 
protsesse, et püsida tehnoloogia 
esirinnas.

Samuti kutsub komitee üles kiiresti 
taaslooma teraseküsimustega tegeleva 
kõrgetasemelise rühma. „Terasetööstus 
on Euroopa tööstuse alustala ja seetõttu 
vajab see meie täit tähelepanu,” ütles 
kaasraportöör Enrico Gibellieri (CCMI 
volitatud esindaja – IT). (sma)� l

Vasakult paremale: EMSK liige, terasetööstust ja Hiinale turumajandusliku staatuse 
andmist käsitlenud arvamuste raportöör Andrés Barceló ja CCMI volitatud esindajad, 
nimetatud arvamuste kaasraportöörid Enrico Gibellieri (terasetööstus) ja Gerald Kreuzer 
(Hiinale turumajandusliku staatuse andmine) arutelul täiskogus
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Konkurents on kõigile oluline ning 
toob kaasa õiglase ühiskonna ja 
tugeva majanduse, ütles volinik 
Vestager komitee täiskogule

ELi konkurentsivolinik Margrethe Vestager tõi 
14.  juulil toimunud täiskogu istungil tugevaid 
argumente sellise ELi konkurentsipoliitika poolt, 
mis tugineb tarbijatele, ettevõtjatele ja sotsiaal-
sele õiglusele. Tuues olulisi hiljutisi näiteid ener-
gia, transpordi, riigitoetuste ja maksustamise 
valdkonnast, rõhutas volinik, et konkurents on 
sundinud ettevõtjaid hindu alandama ja tooteid 
parandama, on toonud majandusinvesteeringuid 
ja loonud töökohti.

„Kõige olulisem ELis on tema inimesed – tulla kokku 
ja leida lahendused ühistele probleemidele,” ütles 
volinik Vestager, „[Siin komitees] tegelete te teema-
dega, mis puudutavad inimeste igapäevaelu [...], 
ning te mõistate, mida on vaja nende abistamiseks 
teha. Komitee arvamus meie 2014. aasta konkurent-
siaruande kohta algab mõttega, mis minu arvates 
on põhiline: konkurents aitab kõiki. Mitte ainult 
tarbijaid, vaid ka ettevõtjaid ja töötajaid.”

Komitee liikmed väljendasid poolehoidu voli-
nik Vestageri järgitavale poliitikale ning juhtisid 
tähelepanu praegustele Hiinaga seonduvatele 
probleemidele terase- ja raudteetööstuses. 
Käsitleti ka sotsiaalset dumpingut, samuti 

maksustamise vältimist ja FIE-na töötamise 
tingimuste moonutamist, VKEde ees seisvaid 
e-kaubanduse tõkkeid ja turuseisundi kuritar-
vitamist sektorites, kus varem domineerisid 
riigimonopolid.

Komitee president Georges Dassis tänas volinik 
Vestagerit ja tervitas tema sotsiaalselt kaasa-
vat konkurentsipoliitika käsitlust, innustades 
teda võetud ülesandeid edasi arendama ja ellu 
viima. (cad)� l

Uus digiajastu 
tööstusstrateegia

Digitaalse tööstusrevolutsiooni pakutavad 
võimalused nõuavad koordineeritud vastust kõi-
gilt sidusrühmadelt, oskuste taas tähelepanu alla 
võtmist ja piirkondlike võrgustike loomist. Seepä-
rast nõutakse komitee arvamuses „Tööstus 4.0 
ja digitaalsed ümberkorraldused: edasised 
sammud” ELi tööstusstrateegiat  4.0, et leida 
lahendus praegusest 28  eri digitaalpoliitikast 
tulenevale killustatusele.

Komitee ootab komisjonilt keskendumist tead-
likkuse suurendamisele digitaaloskuste omanda-
mise tähtsusest ning ELi tõhusa koordineerimise 
kui eeskuju tutvustamist riikide valitsustele. Digi-
taalse innovatsiooni keskused kui tööjõu täiend-
õppe keskused võiksid selleks hästi sobida.

„Koostöö on võti,” sõnas raportöör Joost van Iersel 
(tööandjate rühm – NL), „riiklikud ja piirkondlikud 
4.0 platvormid peavad koondama kõiki asjaomaseid 
osalejaid. Ühises ELi raamistikus peaks igaüks aren-
dama välja oma eriomadused. Tuleks edendada iga 

liiki partnerlusi, koostoimeid ja klastreid, piiriüleseid 
kokkuleppeid ja Euroopa võrdlusuuringuid.”

Komitee palub nüüd komisjonil toimida strateegi-
lise kava rakendamisel katalüsaatorina.

Lisaks leiab komitee, et poliitikud peaksid võtma 
arvesse digitaalse tööstusrevolutsiooni märkimis-
väärseid sotsiaalseid tagajärgi. ELi sotsiaaldialoogi 
süvendamine lihtsustab juba eos kohandusi sot-
siaal- ja tööõiguse alal, eesmärgiga tagada tööta-
jaskonna sotsiaalne kaitse. (sma)� l

EMSK kutsub üles võtma ELi tasandil 
otsustavaid meetmeid looduslike liikidega 
kaubitsemise vastu

Looduslike liikidega kaubitsemisest on saanud 
suure nõudluse ja madala avastamisriski tõttu üks 
maailma kõige kasumlikumaid ebaseaduslikke 
tegevusi. Juulikuu täiskogu istungjärgul vastu 
võetud arvamuses väljendas komitee heameelt 
kavandatud ELi tegevuskava üle looduslike liiki-
dega kaubitsemise vastu võitlemiseks ning too-
nitas, et selle kuriteoga tuleb võidelda tarneahela 
eri tasanditel:
�l päritoluriikide kogukonna tasandil, suuren-

dades teadlikkust ning luues jätkusuutlikke 
töökohti ja sissetulekuid alternatiivina sala-
küttimisele ja ebaseaduslikule kauplemisele;

�l organiseeritud kuritegevuse tasandil, jõusta-
des ühiste tõhusate sanktsioonide süsteemi;

�l nõudluse tasandil, suurendades ettevõtjate ja 
tarbijate teadlikkust ning luues jälgitavus- ja 
märgistussüsteemi;

�l kohtusüsteemi tasandil, edendades jõus-
tamist ja koolitades kohtunikke, tagamaks, 
et karistused määratakse järjepidevalt ja 
proportsionaalselt.

Siiski ei viita Euroopa Komisjon rahvatervisele 
ning kohalikele looma- ja taimeliikidele avaldu-
vale ohule. See teema on äärmiselt asjakohane ja 
tuleks kindlasti lisada ELi tegevuskavva. Märgista-
mis- ja jälgitavussüsteemid oleksid kohased viisid, 
mille abil võidelda haiguste esinemise ja levikuga.

Tegevuskava eesmärkide toetamiseks ergutab 
komitee ELi võtma tugeva seisukoha ohustatud 
looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahe-
lise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste 
17. konverentsil. Iseäranis palub komitee komisjo-
nil toetada ettepanekut sulgeda siseriiklikud turud 
elevandiluuga kauplemisele, mis oleks hädava-
jalik panus Aafrika elevantide väljasuremise ohu 
ärahoidmisse.

Lõpetuseks kordab komitee, et on valmis toetama 
ELi iga algatust selles kontekstis. (sma)� l

EMSK SISEVAADE

2015. aasta tegevusaruanne

Värskelt ilmus brošüür „The EESC From the Inside Out”, mis on 
laiemale avalikkusele mõeldud versioon ametlikust aruandest 
„2015. aasta tegevusaruanne”.

Graafilist ja visuaalset teavet sisaldav publikatsioon annab parema 
ettekujutuse komitee tööst ning on kättesaadav kolmes keeles: inglise, 
prantsuse ja saksa keeles. Brošüüri trükiversioone on võimalik tellida 
e-posti aadressil vipcese@eesc.europa.eu.

Aruanne on kättesaadav aadressil http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications&itemCode=40141 (jp).� l

Digitaalsed e-eakad ja nn hõbedane 
majandus

Komitee täiskogu juuli istungjärgul vastu võe-
tud arvamuses „Majanduskasvu digitaalne sam-
mas: e-eakad, 25 % ELi rahvastikupotentsiaalist” 
märgib komitee, et vanemaealiste inimeste arvu 
kasv võib pakkuda kaubandussektorile hea võima-
luse. Tõepoolest, ligikaudu 25 % ELi rahvastikust 
on eakad, moodustades digitaalajastul majandus- 
ja sotsiaalvaldkonna osalejate kasvava turu.

Euroopa Liidul on ees uus ülesanne: säilitada 
nende 125 miljoni inimese osalemine igapäe-
vaelus ning julgustada neid kasutama laialt 
levinud digivõimalusi. Komitee leiab, et on 
hädavajalik muuta lähenemisviisi nn hõbedasele 
majandusele.

Aastaks 2060 on iga noore kohta kaks vanemaea-
list inimest ning väga eakate inimeste arv ületab 
alla viieaastaste laste arvu.

„Infotehnoloogia,” märkis komitee raportöör Laure 
Batut (töötajate rühm – FR), „peab muutuma ka 
Euroopa 125 miljoni eaka inimese elu osaks, sama-
moodi nagu ta juba on seda teiste puhul, ega tohi 
piirduda vaid tehnilise või meditsiinilise abiga.”

Üks võimalus oleks luua inimestele tasuta inter-
netiühendusega avalikke kohti, kus kohalik 

omavalitsus pakub abi, ning sihipäraseid vaba-
tahtliku kodanikuteenistuse teenuseid. On 
selge, et juurdepääsu tagamiseks ja eakate 
digitaalmaailma toomiseks on vaja töötada 
välja üldine juhtimissüsteem. Lisaks soovi-
tab komitee lisada programmile „Erasmus+” 
ka eakate haru, mille nimi võiks olla näiteks 
SENECA ehk Erasmuse programm eakatele, 
mis võiks olla ideaalne platvorm heade tavade 
vahetamiseks ja digitaaloskuste omandamise 
innustamiseks. (cad)� l

Kasumlik Euroopa lennundussektor 
investeeringute, integratsiooni ja 
sotsiaaldialoogi abil

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates 
peaks ELi lennundusstrateegia üldeesmärk olema 
sellise kliima loomine, mis julgustab Euroopa 
investoreid lennundussektorisse investeerima.

Oma arvamuses „Lennunduspakett I” kutsub 
komitee üles järgima Euroopa investeeringute 
puhul nende valitsuste eeskuju kogu maailmas, 
kes teevad oma lennundustööstusse strateegilisi 
investeeringuid. Praegu seisab lennundussektor 
silmitsi tõsise konkurentsiga väljastpoolt ELi ja 
Euroopa turg on ELi väliste lennuettevõtjate ja 
tootjate jaoks väga atraktiivne.

„Peame veenma Euroopa investoreid selles, et 
lennundus võib jätkuvalt olla kasumlik äri,” ütles 
komitee raportöör ja tööandjate rühma esimees 
Jacek Krawczyk, „Euroopa lennundus peab üleilm-
sel tasandil tegutsejatega konkureerides tegutsema 
proaktiivselt. Kui teised tahavad suurest Euroopa 
turust kasu saada, tuleb neil täita Euroopa ohutus-, 
keskkonnakaitse-, tööõiguse ja riigiabistandardeid.”

Komitee leiab, et strateegia on edukas üksnes siis, kui 
lisaks vajalikele võrdsetele tegutsemistingimustele 

on sellel ka sidusrühmade ulatuslik toetus ning kui 
sellega vähendatakse läbilaskevõime piiranguid nii 
õhus kui ka maa peal ja edendatakse innovatsiooni. 
Komitee on veendunud, et areng peab olema tihe-
dalt seotud avatud, õiglase ja otsekohese sotsiaal-
dialoogiga. (mm)� l
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Kliimamuutustega võitlemine nõuab 
kodanike jõulist kaasamist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis 
vastu arvamuse teemal „Koalitsiooni loomine 
Pariisi lepingu eesmärkide täitmiseks”, 
milles vaadeldakse lähemalt, kuidas kodani-
kuühiskonda paremini kaasata Pariisi lepingu 
elluviimisesse. Kodanikuühiskonna potentsiaali 
kliimameetmetesse panustamisel tuleb täiel 
määral kasutada, eelkõige energiasektoris on 
selleks tohutult võimalusi. „Bürokraatia heidu-
tab paljusid inimesi oma projektide teostamisel. 
Teiseks takistuseks on juurdepääs rahastami-
sele,” selgitas raportöör Lutz Ribbe (eri elualade 
esindajate rühm – DE), kutsudes moodustama 
mitmetasandilise valitsemise koalitsiooni, mis 
taaselustaks põhimõtte „mõtle globaalsel, 
tegutse kohalikul tasandil”.

Koalitsiooni ülesanne oleks:
�l selgitada kodanikuühiskonna osalejate kavat-

susi ning seda, mida nad saavad/suudavad 
ellu viia;

�l määratleda ees ootavad takistused ja need 
kõrvaldada;

�l tutvustada teiste innustamiseks edukaid 
näiteid;

�l selgitada, kuidas asjad toimima saada, mää-
ratledes peamised edutingimused;

�l töötada välja poliitiline raamistik, millega 
luuakse elluviimiseks sobivad tingimused.

Komitee kutsub üles looma alt ülespoole suu-
natud kliimameetmete raamistiku ja pakkuma 
asjaosalistele sotsiaalset kindlustunnet. „Sotsiaal-
dialoog ning kollektiivläbirääkimised tööandjate 
organisatsioonide ja ametiühingute vahel peavad 
panema aluse uute erialade ja uute tööviiside raa-
mistikule,” sõnas arvamuse kaasraportöör Isabel 
Caño Aguilar (töötajate rühm – ES).

Komitee on juba alustanud uue koalitsiooni 
loomist koostöös Euroopa Regioonide Komitee, 
Comité 21 ja muude partneritega. (sma)� l

SEISUKOHT

EL ja Türgi – mõistlik dialoog mõistlike lahenduste leidmiseks
Dilyana Slavova, EMSK välissuhete sektsiooni esimees, eri elualade esindajate rühm

Süüria kriisi, massiliste Euroopasse suundu-
vate pagulasvoogude ja hiljutise läbikukkunud 
riigipöördekatse tõttu on Türgi olnud viimasel 
aastal maailma poliitilise areeni keskmes.

Pärast riigipöördekatset kuulutati Türgis välja 
erakorraline olukord ning eurooplased kardavad, 
et president Erdoğan võib kasutada riigipöör-
dekatset ettekäändena, et oma haaret veelgi 
tugevdada. Samas heidab Türgi valitsus ELile 
ette vähest empaatiat.

Viimased suundumused Türgis, mis osu-
tavad riigi tugevale kontrollile organisee-
ritud kodanikuühiskonna üle ning sellesse 
sekkumist, on teinud ELi kodanikud väga 
ärevaks. Nad on tõsiselt mures sõltuma-
tute kodanikuühiskonna organisatsioonide

tuleviku ja kodanikuühiskonna laiema rolli 
pärast Türgis.

Me kõik mõistsime läbikukkunud riigipöör-
dekatse hukka ja rõhutame, et nn erakorralist 
olukorda ei tohi kasutata demokraatia, inimõi-
guste ja õigusriigi kahjustamiseks. Läbikukku-
nud riigipöördekatse peaks olema põhjus ILO 
konventsioonidest ning rahvusvahelistest ja ELi 
inimõiguste konventsioonidest kinnipidamiseks, 
mitte nende rikkumiseks.

Seepärast on nüüd hädavajalik kohanduda ja 
muuta EL kiiretele geopoliitilistele muutustele 
vastupanuvõimeliseks. Välja tuleb töötada tõhu-
sad kriisiohjamise lähenemisviisid, kuna kriisid on 
muutunud meie elu osaks. Meie ees seisvatele 
väljakutsetele on vaja mõistlikke lahendusi.

Millised on lahendused?

Türgi väljajätmisel Euroopa integratsioonist on 
väga suured kulud nii ELi kui ka Türgi jaoks. Kui 
Türgi oleks täiel määral pühendunud ELiga ühi-
nemise protsessile alates läbirääkimiste algusest 
2005. aastal – välispoliitika, õigusriigi ja pagu-
laste teemadest kuni majanduskasvu ja ener-
giapoliitikani –, oleks praegune olukord hoopis 
teistsugune.

Euroopa peaks olema Türgiga ümberkäimisel 
loomingulisem ja nutikam. Meil ei ole võima-
lik muuta oma geopoliitilist asukohta, ent me 
saame olla naabritega suhtlemisel innovaatilise-
mad. Me vajame oma piiridel rahu ja stabiilsust. 
Türgi ja Euroopa peaksid oma retoorikat mahen-
dama ja suurendama koostööd mõlemat poolt 

puudutavates poliitilistes küsimustes. Türgi on 
jätkuvalt oluline geostrateegiline naaber ja ükski 
liikmesriik ei saa üksinda pidada Türgiga edukaid 
läbirääkimisi. EL vajab rände ja piirikontrolli välja-
kutsetega toimetulemiseks selget ühist strateegiat 
ning pagulas- ja rändevoogude filtreerimisele tugi-
nevat lähenemisviisi. Käes on viimane aeg hakata 
Türgiga tegutsema partneritena, et jõuda mõist-
liku dialoogi abil mõistlike lahendusteni.� l

Töösuhete ja töötajate õiguste olukorra 
halvenemine Ühendkuningriigis:  
EMSK töötajate rühma uus aruanne

Komitee töötajate rühm tellis Ühendkuning-
riigis asuvalt sõltumatult uurimisorganisatsioo-
nilt  – tööuuringute ametilt (Labour Research 
Department) – aruande teemal „Töösuhete kriis 
ja areng Ühendkuningriigis”. Aruande peamine 
järeldus on see, et töösuhted ja töötajate õigu-
sed on alates 2008. ja 2009. aasta finantskriisist 
üldjoontes kannatada saanud.

Pärast seda krediidituru kriisi ja suure majandus-
languse perioodi nõrgenes ametiühingute staa-
tus, roll ja mõjuvõim, nende liikmeskond kahanes 
ning 2016. aasta ametiühingute seadusega piirati 
streigimeetmete lubatavust veelgi.

Aruandes rõhutatakse eriti pärast 2010. aastat võe-
tud meetmeid suurendada veelgi kokkuhoiupoliiti-
kat, kärpida toetusi ja soodustada ajutisi lepinguid, 
sealhulgas ka nn kindlaksmääramata tööajaga 
lepinguid, mille puhul töötajatele ei ole minimaalne 
sissetulek tagatud. Siiski märgitakse aruandes ka 

positiivseid samme, nagu jõupingutused vähen-
dada soolist palgalõhet ja vabatahtliku riikliku ära-
elamist võimaldava töötasu kehtestamine.

Aruanne avaldati küll enne Ühendkuningriigi 
otsust EList lahkuda, kuid selles rõhutatakse nii 
töötajate kui ka tööandjate ühenduste vastuseisu 
Brexitile.

„Vaatamata Brexitile ja kõigele, mis sellest võib 
tuleneda, jätkavad ELi ametiühingud tihedat koos-
tööd Ühendkuningriigi ametiühingutega, et luua 
õiglasem ja sotsiaalsem Euroopa,” ütles EMSK 
töötajate rühma esimees Gabriele Bischoff. „Me 
vajame üldist AAA reitingut sotsiaalküsimustes,” 
toonitas ta.

Aruanne on kättesaadav aadressil http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-stu-
dies.39081 (cad)� l

Komitee liikmed üleeuroopalises  
arutelus Euroopa sotsiaalõiguste  
samba üle

2016.  aasta märtsis esitles Euroopa Komis-
jon Euroopa sotsiaalõiguste samba algatust, 
mille abil viiakse ellu president Junckeri lubadus 
tagada „õiglane ja tõeliselt üleeuroopaline töö-
turg”, osana käimasolevast tööst süvendatud ja 
õiglasema majandus- ja rahaliidu nimel. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovib tagada, et 
Euroopa kodanikuühiskond oleks sellesse olulisse 
algatusse täielikult kaasatud. Seetõttu korraldab 
komitee kodanikuühiskonnaga arutelusid kõigis 
liikmesriikides. See loob platvormi mõttevahetu-
seks ja seisukohtade koondamiseks kõige pakili-
semate majanduslike ja sotsiaalsete väljakutsete 
teemal riigi ja Euroopa tasandil ning küsimuses, 
kuidas võiks Euroopa sotsiaalõiguste sammas 
aidata neid probleeme lahendada.

Arutelud toimuvad 2016.  aasta septembrist 
oktoobri keskpaigani ja soovitusi kasutatakse 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitleva 
komitee arvamuse koostamisel. Arvamus on 

kavas vastu võtta täiskogu detsembri istungjär-
gul. Komitee arvamusega antakse panus majan-
dus-ja rahaliidu tulevikku käsitlevasse Euroopa 
Komisjoni valgesse raamatusse, mis avaldatakse 
eeldatavasti 2017. aastal.

Komitee arvamuses käsitletakse mitmeid erine-
vaid teemasid, sh seda, milline on töö tulevik 
töömaailma muutuva reaalsuse kontekstis, nagu 
üleminek digitaalmajandusele ELis, kuidas saab 
tööturg paremini vastata ettevõtete, töötajate ja 
tööotsijate vajadustele, kuidas tagada jätkusuutlik 
ja kvaliteetne sotsiaalkaitse ja sotsiaalteenused 
ning kuidas edendada ja hoida ühtekuuluvamat 
ühiskonda Euroopas. Sotsiaalsamba olulisuse 
peegeldamiseks tegutsevad komitee arvamuse 
raportööridena komitee kolme rühma esimehed 
Jacek Krawczyk (tööandjate rühm), Gabriele Bisc-
hoff (töötajate rühm) ja Luca Jahier (eri elualade 
esindajate rühm). (cad/dm)� l
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EMSK kutsub Euroopa Komisjoni 
üles tugevdama majanduslikku 
ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning 
kodanike ELis osalemist
Uue hoo andmise ja suurema solidaarsuse aasta Euroopas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalko-
mitee president Georges Dassis kohtus 
18.  juulil Euroopa Komisjoni esimese 
asepresidendi Frans Timmermansiga, 
et anda üle komitee panus komisjoni 
2017.  aasta tööprogrammi. Komitee 
soovitab tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, laiendada 
ELi ülemaailmset rolli ja suurendada 
Euroopa kodanikes ELi kuulumise tunnet.

Komitee rõhutab oma panuses, et 
2017. aasta peaks olema värske hoo 
ja suurema solidaarsuse aasta Euroo-
pas. Komitee dokumendis soovita-
takse seoses komisjoni 2017. aasta strateegiaga 
konkreetseid meetmeid. Samuti palub komitee 
kaasata end täielikult Brexiti läbirääkimisprot-
sessi ja ärgitab komisjoni uuesti läbi vaatama 
oma 10 prioriteetset poliitikavaldkonda, pidades 
silmas Ühendkuningriigi lahkumist EList.

President Dassis märkis, et „komisjon peab 
püüdma taastada solidaarsuse ja vastutustunde 

vaimu Euroopas ja võitma tagasi üldsuse toetuse. 
Samuti peab komisjon tegema kõik võimaliku 
selleks, et kõrvaldada võimalikult kiiresti praegu 
ELi tuleviku suhtes valitsev ebakindlus. Briti 
referendumi tulemus on kurb meeldetuletus, et 
Euroopa projektiga saab edasi liikuda üksnes siis, 
kui kodanike muredele, mille hulgas on esikohal 
kasvav sotsiaalne ja majanduslik ebakindlus, rea-
geeritakse kiiresti ja tõhusalt.” (mm)� l

EMSK välissuhete sektsiooni esimees Dilyana Slavova

3
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LÜHIDALT

PEATSELT EUROOPA MAJANDUS-  
JA SOTSIAALKOMITEES

Võitlus vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega peab olema esmase 
tähtsusega

„Keegi ei tohi kõrvale jääda,” ütles 
EMSK töötajate rühma esimees 
Gabriele Bischoff külaskäigul EMSK 
2015. aasta kodanikuauhinna võitnud 
ühendusse Armut und Gesundheit in 
Deutschland. See organisatsioon on 
pühendunud ravi- ja hoolekandetee-
nuste osutamisele vaestele ja sotsiaal-
selt ebasoodsas olukorras inimestele. 
Külaskäigu eesmärk oli oma silmaga 
näha, kuidas auhinda, millega tunnus-
tatakse ja innustatakse solidaarsuspro-
jekte, oli reaalselt kasutatud ja kuidas 
oli see aidanud organisatsioonil pro-
jekte ellu viia. Bischoff rõhutas komi-
tee pühendumist vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisele. „Meie 
kodanikuühiskonnas on väga palju 
pühendunud inimesi,” märkis ta, vii-
dates komitee lähenemisviisile. „Need 

inimesed väärivad meie tunnustust ja 
vajalikku poliitilist toetust.”

Vaesusel on palju vorme: töötus, kodu-
tus, vähesed või puuduvad haridusvõi-
malused, materiaalsed piirangud, halb 
tervis jne. Mainzis asuva ühenduse mis-
sioon, mille seadis selle rajaja ja direk-
tor professor Gerhard Trabert, on aidata 
vaestel jälle hea tervise juurde jõuda. 
Gerhard Trabert sõidab ringi mobiilse 
kliinikuga, käies kodutute ja sotsiaalselt 
ebasoodsates tingimustes inimeste juu-
res. Samuti tegeleb ühendus aktiivselt 
nõustamisega sotsiaalküsimustes, eriti 
kindlustuskaitse ja ühiskonda (taas)
integreerumise teemadel. Gabriele 
Bischoff kuulis hulga kurbi lugusid, 
millest paljude puhul oli tegemist töö-
tajatega, kes võeti tööle valelikul teel 

näiliste FIEdena ja kes ei teadnud, et neil 
puudub kindlustuskaitse. Ta märkis, et 
töötajate vaba liikumine on ELi üks olu-
lisimaid põhimõtteid, kuid ei ole aktsep-
teeritav, et võõrtöötajaid võetakse tööle 
näiliste FIEdena. „EL saab võtta ja peab 
võtma meetmeid, et teha sellele tavale 
lõpp.” Ent ta kuulis ka mitmetest edulu-
gudest, mis ühendusel oli õnnestunud 
korda saata tänu oma liikmete pühen-
dumisele ning komitee tunnustusele ja 
rahalisele toetusele. (sma)� l

Kodanikuühiskonna roll 
Euroopa energialiidus:
kindla, säästva, konkurentsivõimelise ja taskukohase 
hinnaga energia tagamine

Eri elualade esindajate rühm kor-
raldab 27. oktoobril 2016 Bratislavas 
konverentsi teemal „Kodanikuühis-
konna roll Euroopa energialiidus: kindla, 
säästva, konkurentsivõimelise ja tasku-
kohase hinnaga energia tagamine”.

Konverentsi eesmärk on parem aru-
saamine kodanikuühiskonna rollist 
energiajulgeolekus ja taastuvenergiale 
üleminekul nii riigi kui ka piirkondlikul 
tasandil. Väljakutse seisneb selles, 
kuidas luua kodanikuühiskonna kaa-
samise ja asjatundmuse abil rohkem 
sidemeid ja partnerlusi ning ulatusli-
kum dialoog kohaliku, riigi ja piirkond-
liku tasandi osalejate vahel.

Euroopa Komisjoni asepresident 
ja energialiidu küsimuste eest 
vastutav volinik Maroš Šefčovič on 
juba kinnitanud, et osaleb avaistungil 
peakõnelejana. Maroš Šefčovič 
tutvustab komisjoni vaatenurka 
kodanikuühiskonna rollile Euroopa 
energialiidus.

Konkreetsemalt käsitletakse konve-
rentsil järgmisi teemasid:

�l Energiajulgeolek ja tõhus ener-
giaga varustamine

�l Taastuvenergiale ülemineku tõhus 
juhtimine

�l Energialiit ja tulevikku suunatud 
kliimamuutuste poliitika

�l Energiapoliitika võimalik panus 
riigi ja piirkonna tasandi arengusse

�l Elektrituru uus ülesehitus ja  
mõju hinnatundlikele tarbija-
tele. (cl)� l

EMSK delegatsioon külaskäigul Moskvas, et toetada jätkuvat dialoogi Venemaa 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee korraldas 30.–31. augustil lähetuse 
Venemaale. Kahepäevane külaskäik 
andis komitee liikmetele võimaluse 
kohtuda nii Venemaa Föderatsiooni 
ühiskondliku koja kui ka Venemaa 
teiste kodanikuühiskonna organisat-
sioonidega. Komitee delegatsioon 
arutas kodanikuühiskonna organi-
satsioonide hetkeolukorda, eelkõige 
inimõiguste ja keskkonna küsimustes.

Euroopa organiseeritud kodanikuühis-
konda ELi õigusloomeprotsessis esin-
dava Euroopa organina on komitee, 
kooskõlas ELi Venemaa-poliitika juht-
põhimõtetega, jätkuvalt veendunud, 
et kodanikuühiskonna dialoog ELi ja 
Venemaa vahel peab jääma alatiseks 
avatuks. Moskvat külastades kinnitas 
komitee oma jätkuvat huvi osaleda ini-
mestevaheliste kontaktide loomises ja 
toetada Venemaa kodanikuühiskonna 

organisatsioone, kes esindavad mitme-
suguseid erinevaid huve ja seisukohti.

Delegatsiooni kuulusid ELi ja Vene-
maa järelevalvekomitee liikmed Mar-
kus Penttinen (töötajate rühm – FI) ja 
Ulrika Westerlund (eri elualade esinda-
jate rühm – SE) ning Dilyana Slavova 
(EMSK välissuhete sektsiooni esimees, 
eri elualade esindajate rühm– BG).  
(mm/dm)� l

Fotonäitus
Mälestuste mets: Marcinelle pärast tragöödiat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomi-
tee võõrustab elukutselise fotograafi 
Max Pelagatti fotonäitust. 21.  sep-
tembrist 14.  oktoobrini 2016 välja 
pandud näitus kannab nime „Le bois 
des souvenirs: Marcinelle au-delà de la 
tragédie”(Mälestuste mets: Marcinelle 
pärast tragöödiat) ja kajastab aastatel 
1946–1956 Belgias elanud Itaalia kae-
vuriperede eluolu. Nende kümne aasta 
sisse jäi Belgia ja Itaalia kahepoolsete 
lepingute sõlmimine tööjõu rände 
küsimuses, aga ka 8. augustil 1956 toi-
munud Bois du Cazier’ söekaevanduse 
katastroof.

Näitus korraldatakse Bois du Cazier’ 
katastroofi 60. ning Belgia ja Itaalia 
kahepoolsete lepingute sõlmimise 
70. aastapäeva tähistamiseks.

Koostöös SOCi sektsiooniga leiab 
21. septembril näituse avamise kõrval 
aset ka mittepoliitiline arutelu. Arutelu 
eesmärk on ärgitada kaasa mõtlema 
töötajate ohutuse, aga ka praeguste 

rändetemaatikaga seotud küsimuste 
üle, samuti edendada Euroopa ko-
danikuaktiivsust, solidaarsust ja salli-
vust. (jp)� l

Tööandjate rühm Euroopa uute ideede foorumil
Millise väljakutse esitab Tööstus 4.0 

kehtivale töösuhete süsteemile? Mida 
peaksid poliitikakujundajad, ettevõtjad ja 
töötajad tegema selleks, et käimasolevast 
digitaalsest revolutsioonist kasu saada? 
Kuidas hakkab tööturg lähiaastatel muu-
tuma ja milliseks kujuneb sotsiaaldialoog 
tulevikus? Need küsimused esitatakse 
tööandjate rühma korraldataval arute-
lul Euroopa uute ideede foorumil, mis 
toimub septembri lõpus Poolas Sopotis.

„Käimasolev neljas tööstusrevolutsioon 
mitte ainult ei muuda täielikult toot-
miskorraldust, vaid avaldab ka tohutut 
mõju tööturule ning sellest tulenevalt 
ka sotsiaaldialoogile,” ütles tööandjate 
rühma esimees Jacek Krawczyk. „Kuna 
foorumi selle aasta üritus on pühen-
datud töö tulevikule, otsustasime seda 
mõju üksikasjalikult uurida.”

Arutelus teemal „Kas neljas tööstus-
revolutsioon muudab põhjalikult nii 

tööandjate organisatsioonide kui 
ka ametiühingute rolli ja tähtsust?” 
osalevad Euroopa ja riigi tasandi sot-
siaalpartnerid, sealhulgas BUSINESS-
EUROPE’i ja ETUCi esindajad.

Euroopa uute ideede foorum on äri-
ringkondade rahvusvaheline kongress, 
millel osalevad poliitika-, kultuuri-, 

teadus- ja meediavaldkonna silma-
paistvad esindajad. Foorumit korraldab 
alates 2011. aastast Poola Eraettevõt-
jate Liit Lewiatan koostöös BUSINESS-
EUROPE’i, Sopoti linna ning Poola ja 
välismaiste ettevõtjate ja institutsioo-
nidega. (lj)� l

EMSK tööandjate rühma esimees Jacek P. Krawczyk Euroopa uute ideede foorumil 2015

EMSK töötajate rühma esimees Gabriele 
Bischoff külastamas EMSK 2015. aasta 
kodanikuühiskonna auhinna võitnud ühen-
dust Armut und Gesundheit in Deutschland
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