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Maksejõuetusealastes õigusaktides tuleks
käsitleda ettevõtteid sotsiaalse varana

JUHTKIRI

Hea lugeja!
Brexit ja tulevik
Soovin teiega jagada mõningaid mõtteid, mis mul tekkisid ulatuslikul
konverentsil, mille komitee korraldas 13. märtsil Roomas aluslepingute
allkirjastamise 60. aastapäeva puhul.
Menetlus on nüüd algatatud ja Ühendkuningriigi otsust tuleb austada.
See on kahtlemata vilets lohutus, ent pidagem siiski meeles, et Euroopa
integratsiooniprotsess ei oleks kuigivõrd edasi liikunud, kui Ühendkuningriik oleks otsustanud jääda liitu tingimustel, milles jõuti David Cameroniga
kokkuleppele enne referendumit. On tõsiasi, et alates Ühendkuningriigi
liitumisest 1973. aastal on briti valitsused üldiselt vaid pidurdanud sotsiaalpoliitikat ja kõiki integratsioonile suunatud meetmeid.
Olen veendunud, et ainus viis, kuidas saavutada inimeste kindel toetus projektile, on ühest küljest edendada integratsiooni ja jõuda heade
tulemusteni ning teisest küljest püüelda inimeste heaolu ning suurema
piirkondliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poole, võttes ühtlustamisel
alati suuna ülespoole ja mitte kunagi allapoole – see on selgelt esmane
eesmärk.
Seoses konkreetselt Brexitiga ootame oma täiskogul osalema Michel
Barnier’d ning võtame vajalikud meetmed, et väljendada oma arvamust
läbirääkimiste ja nende tulemuste kohta.
Liidu tuleviku osas pean tervitatavaks, et komisjon on algatanud selleteemalise arutelu kodanikega ja olen eriti rõõmus selle üle, et komisjoni
president Jean-Claude Juncker on mulle teatanud kavatsusest komiteega
konsulteerida. Asume otsustavalt tegutsema, et tagada meie riikide organiseeritud kodanikuühiskonnale võimalus väljendada oma seisukohta
selles põhimõttelise tähtsusega küsimuses, kasutades selleks kõiki võimalikke vahendeid.

Georges Dassis
EMSK president
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avatud uste päev

18.–19. mai / EMSK, Brüssel

Vastutustundlikud teadusuuringud
ja innovatsioon tervishoiusektoris

31. mai – 1. juuni / EMSK,
Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk

Digitaalne ühtne turg:
tarbijakaitse peab olema
kesksel kohal
Suurandmed: kuidas vähendada
riske ja suurendada kasu kõigi
jaoks

30. märtsil võttis Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee vastu arvamuse, milles käsitletakse komitee ettepanekut
ettevõtte maksejõuetuse direktiivi
kohta, mille eesmärk on ühtlustada
ennetava restruktureerimise menetlusi kogu Euroopas. Komitee toetab
täielikult komisjoni kavandatavat muutust hakata ettevõtte maksejõuetuse
puhul eelistama likvideerimise asemel varast restruktureerimist. Ometi

soovitab komitee omakorda mitmeid
meetmeid, et aidata leevendada maksejõuetuse sotsiaalset mõju. Täpsemalt
soovitab komitee võtta kasutusele nn
sotsiaalse hoiatuse mehhanismi, et
hoiatada sidusrühmi kohe probleemide tekkimisel, luues erifondid, millega tagada palkade maksmine ja anda
maksejõuetuks muutuvatele ettevõtjatele teine võimalus tingimusel, et nad
avaldavad kogu finantsteabe.

Ettevõtted on Euroopa sotsiaalne vara
ja neid tuleks nii ka kohelda. Raportöör Antonello Pezzini (tööandjate
rühm, IT) märkis järgmist: „Me püüame
alustada protsessi, mis aitaks näha
ettevõtet sellena, mis see tegelikult
on – ühiskonna põhivara, millest sõltuvad nii tööandjad kui töötajad.“ Tuleb
arendada tõelist teise võimaluse andmise kultuuri ning toetada struktuure,
mis luuakse abi andmiseks ettevõtjatele, kelle ettevõtet restruktureeritakse.
Komitee pakub komisjonile selle juures
oma abi.
Kaasraportöör Franca Salis-Madinier (töötajate rühm, FR) ütles sotsiaalse hoiatuse mehhanismi kohta
järgmist: „Töötajate ja nende esindajate jaoks on oluline olla ette täielikult
teavitatud nii varakult kui võimalik,
sest probleeme saab paremini lahendada sündmuste ennetamise kaudu.“
(dm)
l

Tõhusad, WTO eeskirjadele vastavad ja ajakohased
kaubanduse kaitsevahendid on keskse tähtsusega
Euroopa tööstuse konkurentsivõime jaoks
EMSK kutsub volinik Cecilia
Malmströmi üles tagama
tööstuse ja töökohtade
kaitstuse ebaausa impordi eest
Ausus on avatud kaubanduse eeltingimus. Tõhusad, WTO eeskirjadele
vastavad ja ajakohased kaubanduse
kaitsevahendid on keskse tähtsusega
Euroopa tööstuse konkurentsivõime
jaoks. Täiskogu märtsi istungjärgul teemal „Kaubandus kaitsevahendite metoodika“ vastu võetud komitee arvamuses
toetatakse komisjoni ettepanekut uue
dumpinguvastase metoodika kohta, ent
taotletakse selles paranduste tegemist.
Raportöörid Christian Bäumler (töötajate rühm - DE) ja Andrés Barcelò
Delgado (tööandjate rühm - ES)
kutsusid volinik Malmströmi üles
kiirendama kaubanduse kaitsevahendite reformi:„Me peame kindlustama
Euroopa tööstusele võrdsed võimalused
ja tagama, et töökohad ja majanduskasv
oleksid jätkusuutlikud. Me ei nõua protektsionismi, vaid ausat kaubandust.“

Arvamuses toetatakse ettepanekut
dumpingumarginaali arvutamiseks
võrdlusaluste põhjal, milles võetakse
arvesse märkimisväärselt moonutatud
tootmis- ja müügikulusid. „Me hindame
kõrgelt komisjoni kavatsust kasutada
konkreetset metoodikat, et määrata
kindlaks dumpingumarginaalid impordi
puhul riikidest, kus toimub märkimisväärne riiklik sekkumine, kuid soovime
ka ILO standardite ja mitmepoolsete
keskkonnaalaste kokkulepete eiramise
arvessevõtmist,“ ütles Bäumler.

www.eesc.europa.eu

Komitee arvates tuleks riigipõhised
aruanded muuta kohustuslikuks suure
arvu dumpinguvastaste menetlustega
riikide puhul, tõendamiskohustus
tuleks selgelt määratleda ja seda ei
tohiks üle kanda ELi tööstusele ning
kaebuste esitamise menetlused peavad olema ettevõtjatele ja VKEdele
varasemast paremini kättesaadavad.
(sma)
l

Digitaalne ühtne
turg: tarbijakaitse
peab olema kesksel
kohal

Volinik Corina Crețu kutsus üles võtma arvesse ELi
saarte ainulaadseid väljakutseid
EMSK korraldatud Euroopa 2017. aasta tarbijapäeval 21. märtsil Maltal peetud intensiivsed ja
huvipakkuvad arutelud näitasid, kui oluline on
komisjoni teostatav digitaalse ühtse turu toimivuse kontroll. Paljusid olemasolevatest normidest
eiratakse, kui tarbijad, kauplejad ning teenuste ja
toodete pakkujad suhtlevad omavahel virtuaalkeskkonnas. Ent e-kaubandus ei ole ainus tarbijakaitseorganisatsioonidele peavalu valmistav
küsimus, sest sellised teemad nagu isesõitvad
autod, asukohapõhine piiramine, andmekaitse jne
vajavad samuti paremat reguleerimist. Arutelud
näitasid, et on veel arenguruumi seoses tarbijakaitse ja juurdepääsuga digimaailmale.
Komitee asepresident Gonçalo Lobo Xavier
rõhutas komitee rolli kodanikuühiskonnale foorumi pakkumisel mureküsimustega tegelemiseks
ja ütles: „Digitaalsel ühtsel turul võib olla oluline
osa jagamismajanduses, eeldusel, et tarbijate
õigused on kaitstud. Meil on vaja nõuetekohast
reguleerimist ja olen veendunud, et me saame
sellega hakkama.“ Komitee uurimisrühma „Digitaalne tegevuskava“ esimehe Antonio Longo
(eri elualade rühm -IT) sõnul peaks digitaalne ühiskond ühendama ja mitte lõhestama ning ta rõhutas vajadust suurendada digitaalset kirjaoskust.
Üritusel, mis tõi kokku IT eksperte, poliitikakujundajaid, ettevõtjaid ja tarbijaorganisatsioonide
esindajaid ning komitee liikmeid, keskenduti teemale „Digitaalne ühtne turg: millist kasu saavad
sellest tarbijad?“.
EMSK ühtse turu sektsiooni esimees Martin Siecker (töötajate rühm - NL) ütles: „Kodanike jaoks
on oluline tunda end digimaailmas liikudes turvaliselt. Meie ühine eesmärk peaks olema Euroopale
vajaliku reguleerimise tagamine, et kaitsta ahela
kõige nõrgemat lüli ehk tarbijaid.“ (sma)
l

Euroopa saartel elab 21 miljonit inimest, mis
moodustab umbes neli protsenti Euroopa Liidu
rahvastikust. Saarelise asendi ja mandrist eraldatuse tõttu on nende piirkondade struktuursed
tingimused sageli vägagi ebasoodsad. Arutelus
regionaalpoliitika voliniku Corina Crețuga kutsus
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee üles võtma
vastu integreeritud poliitikaraamistiku, milles
tegeletakse saarte sotsiaalsete, majanduslike ja
keskkondlike väljakutsetega.
„ELi saared ja saartel asuvates liikmesriikides
valitsevad väga erilised tingimused ja EL peab

sellega arvestama. See ei puuduta ainult raha
küsimust, vaid ka poliitika paindlikkust. On selge,
et kõigile sama tüüplahenduse pakkumine ei anna
siin õigeid tulemusi,“ ütles komitee raportöör
Stefano Mallia (tööandjate rühm - MT). „Kutsume komisjoni üles võtma uute poliitikameetmete väljatöötamisel arvesse saarelist asendit ja
tagama suuremat paindlikkust.“
Volinik Crețu kinnitas oma pühendumist sellele,
et ühekuuluvuspoliitika jääks ELi peamiseks investeerimisvahendiks kõigis piirkondades. „Saartel
on tõepoolest märkimisväärselt ebasoodsad

tingimused, aga neil on ka potentsiaal energia
tootmisel ning uute tehnoloogiate, taastuvenergia jms katsetamisel. Meie ülesanne on neid
selles toetada, pakkudes saartele paindlikumaid
tingimusi.“
Arvamuses „ELi saared“ rõhutab komitee vajadust teha suuremaid jõupingutusi, et tunnistada
saartele osaks saavate probleemide ainulaadsust,
ning kutsub ELi üles määratlema integreeritud
õigusraamistikku nende väljakutsetega tegelemiseks. (mq)
l

Suurandmed: kuidas vähendada riske ja suurendada kasu kõigi jaoks
EMSK avaldatud uuringus
analüüsitakse suurandmete eetikat
seoses ELi poliitikaga

2) ISO-süsteemi laadne Euroopa sertifitseerimissüsteem, et aidata digiteenuste kasutajatel
teha kindlaks eetilisi isikuandmete kaitse
tavasid kasutavad ettevõtjad.
3) Andmehaldust käsitlev avaldus selle kohta,
kuidas ettevõtjad järgivad Euroopa andmekaitse standardeid.
4) Euroopa e-tervise andmebaas.
5) Suurandmeid käsitlev digitaalne õpe.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldas
hiljuti uuringu teemal „Suurandmete eetika“.
Uuringu viis läbi Itaalia ettevõtja Evovedo, mis
on spetsialiseerunud suurandmetele, semantilisele analüüsile ja luureandmetele avalikust
allikast. Uuringus keskendutakse suurandmete
eetilistele ja sotsiaalsetele mõjudele ning
analüüsitakse viit meedet, mille eesmärk on
vältida ebavõrdsust digiteenuseid kasutavate
üksikisikute ja andmekogujate vahel, kelle osakaal
on digirevolutsiooni hoogustudes üha suurem.

TENi sektsiooni esimees Pierre-Jean Coulon
(töötajate rühm - FR) ütles: „Digiteenused on
muutunud nii üldlevinuks, et enamik meist ei
kujuta elu ilma nendeta enam ette. Seepärast on
väga oluline, et Euroopa elanikud saaksid neist
võimalikult palju kasu, ilma et nad loobuksid
oma õigustest ja kaitsest, mis neil on olnud
traditsioonilisemates valdkondades. Komitee
kavatseb aktiivselt osaleda selleks vajalike tingimuste loomises.“ (dm)
l

Uuringus välja pakutud meetmed on järgmised.
1) Euroopa veebiportaal, kus inimestel on võimalik saada teavet isikuandmete kohta, mida
nad on teenuste eest välja andnud.

Kosmos kätkeb Euroopa ühiskonna jaoks tohutut potentsiaali. Satelliitidelt saadud andmeid on
võimalik kasutada selliste teenuste osutamiseks,
mis võivad oluliselt parandada Euroopa elanike
igapäevaelu. Euroopa Komisjoni uue kosmosestrateegiaga tehakse Euroopas suur samm
kursi määramiseks kosmose tsiviilkasutuse poole,
kuid selleks, et Euroopa ühiskond saaks kosmose
kõiki eeliseid täielikult ära kasutada, tuleks minna
veelgi kaugemale, leitakse hiljuti vastu võetud
komitee arvamuses.
Põllukultuuride seirest loodusõnnetuste ärahoidmiseni, geopositsioneerimisest rändevoogude
haldamiseni – need on vaid mõned olemasolevad ja potentsiaalsed võimalused, kuidas Euroopa
saab kasutada satelliitidelt maa peale tagasi
saadetud andmeid. Saadud andmete täielikuks
ärakasutamiseks peab komisjon siiski rajama
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Kosmos ei ole ainult raketiteadus,
vaid toob ka palju kasu kõigile
eurooplastele
suurandmete keskused, mis saavad andmeid
eeltöödelda ja ettevõtjatele, VKEdele ja teistele
osalistele kättesaadavaks teha.
„Kosmos ei ole enam suurte kontsernide, nagu
Airbus, pärusmaa. VKEdel on piisavalt võimalusi
arendada uusi materjale ja uusi tehnikaid. VKEd
on eriti osavad loomerakenduste ja -teenuste
arendamisel,“ ütles arvamuse raportöör Mindaugas Maciulevičius (eri elualade rühm LT). Selle kohta võib juba näiteid tuua mitmest
liikmesriigist.
Samuti rõhutab komitee vajadust tagada piisav
eelarve, mis võimaldab konkureerida kosmosevaldkonna peamiste osalejatega. Kõik see on
praegu veel puudu. Euroopa kosmosetegevuse
valdkonna eelarve on absoluutarvudes mõõdetuna maailmas küll suuruselt teine, kuid suhtena

SKPst vaid kuues. Ka Hiina ja Venemaa eraldavad
kosmosetegevuse valdkonnale suuri eelarveid,
kuid nende arvud on avaldatud vaid osaliselt.
Samuti hoiatab komitee, et ELi kosmosestrateegia saab olla edukas üksnes juhul, kui kosmosesse
teeb investeeringuid ka erasektor.

Lisaks keskendub komitee ka haridusele. Kosmosetegevus tähendab kõrget kvalifikatsiooni
nõudvaid töökohti. Euroopa peab koolitama või
ümber õpetama Euroopa töötajaid ja noori, et vastata kosmosevaldkonnaga seotud oskuste turunõudlusele, eriti andmekasutuse osas. Samal ajal
tuleb suurendada üldiselt ühiskonna teadlikkust
kosmose pakutavatest võimalustest. (dm)
l

EMSK presidendi sõnavõtt
Rooma lepingute allkirjastamise
60. aastapäeva puhul

TÖÖTURUL EIRATAKSE ENDISELT AUTISMI ALL KANNATAVAID INIMESI
Üksnes 10–24 % täiskasvanud autistidest töötavad, teatati
3. aprillil Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee tööhõive,
sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse (SOC) sektsiooni korraldatud arutelul.
Komitee korraldas 2. aprillil arutelu autistide tööhõive üle,
et tähistada ülemaailmse autismi teadvustamise päeva
ning toetada assotsiatsiooni Autism Europe algatatud kampaaniat muuta ühiskond autistidele ligipääsetavamaks.
Arutelul kõnelejad ütlesid, et autistid põrkuvad tööd otsides ja tööl olles sageli eelarvamustele ja tõketele, kuid õige
toetuse ja mõistmise abil võivad neist saada produktiivsed ühiskonnaliikmed.
Enamik autiste ei tööta, ütles Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi asepresident ja assotsiatsiooni
Autism Europe endine president Donata Pagetti Vivanti, lisades, et töötab vaid alla 10 % autismidiagnoosiga inimestest. Assotsiatsiooni Autism Europe andmetel on see arv 10 % ja 24 % vahel.
Donata Pagetti Vivanti leiab, et elukestva õppe programmid ja parem töövahendamine on autistide
tööturule integreerimiseks määrava tähtsusega.
Ühe näite heade tavade kohta esitas Dirk Rombaut Antwerpenis asuvast ettevõttest Passwerk,
kes pakub edukalt tööd autismispektri häiretega tarkvarainseneridele. Inimesed läbivad hindamise
ja nende vajadustele kohandatud koolituse ning seejärel määratakse neile mentorid, kes aitavad
neil tööga kohaneda.

Täna täpselt 60 aastat tagasi allkirjastati Rooma
lepingud. See ei ole olnud Euroopa riikidel esimene
ega viimane kord omavahel kokkuleppeid sõlmida,
ent just need lepingud tähistasid olulist etappi ettenägelikus, üllas ja julges protsessis, mille tublid naised ja
mehed käivitasid kohutava sõja järjel, mis oli toonud
kaasa kõige hirmsamaid kuritegusid.
See protsess oli Euroopat ja maailma just äsja laastanud sõjale täpselt vastupidine. Vastukaaluks kõigele,
mis oli hävingut külvanud, vastukaaluks vägivallale,
vihkamisele, rassismile, isekale rahvuslusele, diktatuurile, inimõiguste eiramisele ja jalge alla tallamisele
seati kõik see, mis tuli üles ehitada: rahu, demokraatia, õiglus, vabadus, ausus, koostöö, dialoog, solidaarsus ja teiste austamine.
Loodi nn majandusühendus, ent preambul ei jätnud
kahtlust algatuse tähenduse suhtes: allkirjastajad kinnitasid, et nende jõupingutuste peamine eesmärk on
„pidevalt parandada oma rahvaste elu- ja töötingimusi“. Nad teatasid, et on „otsustanud [...] säilitada
ja tugevdada rahu ja vabadust“ ning nad ei kartnud
kutsuda teisi samu ideaale järgivaid Euroopa rahvaid
üles nende jõupingutustega ühinema, kinnitades, et
nad püüavad vähendada regioonidevahelisi erinevusi

ja ebasoodsate tingimustega piirkondade mahajäämust. Majandusühenduse põhieesmärk keskendus
rahvastele, üksikisikutele, kodanikele ja nende elule.
Meie hulgas on jätkuvalt üsna palju neid, kes mäletavad oma isiklikust kogemusest, milline oli Euroopa
1957. aastal ja milline see paraku meist paljude jaoks
veel mõnede raskete aastate vältel oli, sest kuus allakirjutanud riiki oli siiski vaid kuus riiki. Kujunev ühendus oli vaatamata kogu selle vastu suunatud kriitikale
suur õnnistus nende inimeste jaoks, kes sellest osa
said, ning eeskuju ja lootuse allikas nende jaoks, kes
püüdlesid sellega ühinemise poole, isegi kui neid ajendas vaid soov pääseda raskustest ja diktatuurist. Ma
olen näinud aegu, kui mitte keegi ühenduses olijatest
ei kahelnud tõsiselt selle aluseks olevas põhimõttes –
kritiseeriti pigem aeglasi edusamme – ja kui samahästi kui kõigi väljaspool ühendust olijate jaoks oli
sellega ühinemine kõrgeim eesmärk.
Kui lugeda taas neid vanu dokumente ja aruandeid ja
mõelda pisut meie ajaloo üle, siis ei ole see teoreetiline
teadusuuring ega nostalgiapuhang. See on midagi
täiesti olevikulist: meil on kohustus jätta oma lastele
heas korras maailm, soovitavalt selline maailm, mis
on püsivalt heas korras kõigis aspektides, isegi kui

„Glüfosaadi keelustamine –
Euroopat lõhestav küsimus“
hinnangutele, et glüfosaat on „tõenäoliselt
kantserogeenne”.
Graeme Taylor (Euroopa Taimekaitseliit (ECPA))
arvas, et glüfosaat on põllumajanduse jaoks ülitähtis,
kuna 2050. aastaks tuleb ära toita üheksa miljardit
inimest, kusjuures taimekahjurite ja taimehaiguste
tõttu läheb igal aastal kaduma 40 % kogu maailma
saagist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
kutsub pooldajaid ja vastaseid arutama
Euroopa kodanikualgatusega taotletud
keelustamist

„Glüfosaadile lihtsalt ei ole alternatiivi,“ ütles Oana
Neagu (Copa Cogeca). Keelustamisel oleksid negatiivsed tagajärjed saagile, kuna vaja oleks 20–30 liitrit
rohkem kütust hektari kohta ning nädalane tööaeg
kasvaks 50–80 tunni võrra.

5. aprillil kutsus NATi sektsioon kokku glüfosaadi
keelustamist taotleva Euroopa kodanikualgatuse
pooldajad ja vastased. Algatusele on kogutud juba
640 000 allkirja.

Oliver Moore (ARC 2020) ütles, et põhiprobleem on
glüfosaadi mitteselektiivsus (tapab vahet tegemata
kõik taimed) ja asjaolu, et ta on ka mikroobivastane
(tapab ka bakterid, vetikad ja seened), ja soovitas
selle asemel agroökoloogiat.

Euroopa kodanikualgatusega esitatakse kolm nõudmist: keelustada glüfosaat, reformida pestitsiidide heakskiitmise menetlust ja esitada
ettepanek pestitsiidide kasutamise ELi-üleste
kohustuslike vähendamise eesmärkide kohta.
Arutelu tõi ilmsiks kõnelejate vastandlikud seisukohad. Franziska Achterberg (Greenpeace) pooldas
ELi keeldu, viidates Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse (IARC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni

Michael Flueh (komisjon) märkis, et ELi õigus on
üks kõige rangemaid maailmas ning et EFSA ja ECHA
olid otsustamisprotsessi kaasatud ja mõlemad olid
jõudnud järeldusele, et glüfosaat ei ole tõenäoliselt
genotoksiline ega kantserogeenne.
Komitee eesmärk on pakkuda aruteluplatvormi kõigile asjaomastele Euroopa kodanikualgatuse ettepanekutele.
l

Dirk Rombaut ütles, et autismispektriga inimestele mentorite määramine ja nende koolitamine
oli investeering, mis osutus hämmastavalt tulusaks.
„On lihtsalt rumal autiste kõrvale tõrjuda“, ütles ta.
Autismist teadlikkuse tõstmiseks korraldasid komitee ja assotsiatsioon Autism Europe ka fotonäituse, kus on kampaania „Murrame koos autismi tõkked – loome ligipääsetava ühiskonna“ raames
eksponeeritud kolme fotograafi tööd. (ll)
l
mitte midagi ei ole võimalik saavutada alatiseks ja
meil tuleb kogu aeg investeerida edusammudesse.

üksteisega rääkida, koostada koos arvamusi ja olla
osa protsessist.

Euroopa Ühenduse asutamislepinguga loodi Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee, mille kohta öeldakse
lepingus, et see koosneb organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu
eri alade, eelkõige tootjate, põllumajandustootjate,
veoettevõtjate, töötajate, vahendajate, käsitööliste,
vabakutseliste, tarbijate ning üldiste huvide esindajatest. See oli tark otsus kahel põhjusel: esiteks andis
see institutsioonidele võimaluse kuulda kodanikuühiskonna organisatsioonide (kuigi 1957. aastal
seda mõistet veel ei kasutatud) seisukohti ja teiseks
ei andnud see neile organisatsioonidele mitte ainult
võimaluse oma seisukohti väljendada, vaid – ja ennekõike – tõi see nad Brüsselisse ühe laua taha ja seadis
nende ülesandeks üksteist tundma õppida ja austada,

Lepingus oli palju sätteid – üldisi põhimõtteid –, mis
olid siis õiglased ja poliitiliselt läbinägelikud ja mis
ajaloo valguses on selleks ka jäänud.
Meie ülesanne on tõsta nad fookusesse, sest see on
kõige tähtsam. Meie kohustus on sõnastada, mis on
Euroopa Liit, miks ta olemas on ja millist eesmärki
peab ta täitma.
Meie peame tagama, et ühenduse loomist ajendanud vaimus oleks EL ühendatud, demokraatlik,
solidaarne, rahumeelne ja jõukas ning teeniks oma
kodanike huve.
Brüssel, 25. märts 2017

l

Arutelu Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitees – ELi vananenud eeskirjad
takistavad võitlust võltsitud ja piraattoodete
vastu
Võltsitud toodete tööstus kahjustab töökohtade
loomist ja majanduskasvu Euroopas ning jätab
valitsused ilma miljardite eurodeni ulatuvast
maksutulust. Ent digitaalkaubanduse tõttu on
võltsitud toodete import kogu maailmas viimase kümne aasta jooksul kahekordistunud. On
ülim aeg, et komisjon ja liikmesriigid ajakohastaksid Euroopa õigusraamistikku ja viiksid selle
21. sajandi nõuetega vastavusse, kehtestades
vajalikud kontrollid ja tagades nõuetekohase
turujärelevalve. Tarbijaid tuleb paremini teavitada – on ju nende õigus saada teavet kirjas
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 169. Avalik ja erasektor peavad tegema koostööd võitluses
tootepiraatluse vastu.
Selline oli kokkuvõte komitees 6. aprillil teemal
„Võltsitud ja piraattoodete tööstus“ toimunud arutelust, mis tõi kokku silmapaistvad
eksperdid tööstusest ja töötajate ühendustest,
asjaomastest platvormidest ja komisjonist.

ta, et Euroopa ei saa selles vallas enam kasutada
2000. aasta eelsest ajast pärit vahendeid.

„Komisjon ei ole suutnud esitada töökindlat
õigusraamistikku,“ ütles Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee vastavsisulise omaalgatusliku
arvamuse raportöör Antonello Pezzini. Viidates oma isiklikele kogemustele ning lõputule
võitlusele võltsimise vastu Itaalia tekstiilisektoris
ja kõrgtehnoloogilistes tööstusharudes, rõhutas

Üritusel osalesid ka mõne sellest nähtusest
enim mõjutatud tööstusharu, sh nahktoodete,
farmaatsiatoodete, mänguasjade, ehitus- ja luksuskaupade sektori esindajad, kes rääkisid probleemidest, mida toodete võltsimine on neile
tekitanud, ja sellest, mida nad teevad nende
probleemide lahendamiseks.
l
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EMSK tööandjate rühm
Sotsiaaldialoogi tähtsus, tööandjate
organisatsioonide roll, Balkani riikide
majanduslik olukord, ühinemisprotsessis tehtud edusammud ja praegused
poliitilised probleemid olid 22. märtsil
2017 Sloveenias Ljubljanas toimunud
Balkani riikide tööandjate ümarlaua
peamised aruteluteemad. Üritus tõi
kokku tööandjate organisatsioonide
esindajad Sloveeniast, Horvaatiast,
Serbiast, Bosniast ja Hertsegoviinast,
Montenegrost ja endisest Jugoslaavia
Makedoonia Vabariigist.

UUED PUBLIKATSIOONID
Kuidas kodanikuühiskonna
organisatsioonid abistavad
pagulasi ja sisserändajaid
ELis

Kohtumisel osalenud tööandjate organisatsioonide esindajad andsid üksteisele ülevaate oma riikide praegusest
poliitilisest ja majandusarengust. ELiga
ühineda soovivate riikide tööandjad
tõid välja hulga probleeme, millega
nende riigid silmitsi seisavad, nagu
konkurentsivõime erinevus ja läbirääkimiste aeglane edenemine. Osalejad
nõustusid, et piirkondliku koostöö
rajamine aitaks riike ELi liikmesuseks
valmistumisel.

jätkamisele Balkani riikide tööandjate
ja ettevõtjate organisatsioonidega.

Konverentsi lõpetades toonitas tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk,
et rühm on pühendunud koostöö

Konverentsi korraldasid tööandjate
rühm ja Sloveenia Tööandjate Liit
(ZDS).
l

Edukaid kogemusi ja paljutõotavaid tavasid EMSK 2016. aasta
kodanikuühiskonna auhinna
nominentidelt

Töötajate rühm arutab eesistujariik Malta
tööprogrammi ja ELi kaubanduspoliitikat
EMSK töötajate rühm
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
töötajate rühm korraldab 11.–12. mail
Malta eesistumisperioodi puhul erakorralise koosoleku Maltal.
Esimene päev on pühendatud vastuvõtva riigi majanduslikule ja sotsiaalsele
olukorrale ning eesistujariik Malta prioriteetidele ja tööprogrammile. Töötajate
rühma esimees Gabriele Bischoff
avab oma tervituskõnega olulise paneelarutelu. Peaminister Joseph Muscat
peab kõne Malta eesistumisperioodi
väljakutsetest ja tulemustest. Koos perekonna- ja sotsiaalse solidaarsuse ministri
Michael Farrugia, rahandusministri

Edward Scicluna, haridus- ja tööhõiveministri Evarist Bartolo ja turismiministri Edward Zammit Lewisega
käsitletakse sotsiaalse ja majandusliku
ühtekuuluvuse küsimusi, tööturu olukorda ning töösuhteid Maltal ja ELis.

konkreetsed lahendused ja viib need
ellu, pakkudes kvaliteetseid töökohti
ja täielikku tööhõivet, võrdseid majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi, sotsiaalkaitset ning suurendades inimeste
turvalisust ja heaolu.

Aruteludes keskendutakse kiireloomulisele vajadusele Euroopa projekti
taaskäivitamise järele mitmesuguste
poliitikameetmete abil, mis aitavad
edendada elu- ja töötingimuste paremuse suunas ühtlustamist nii ELi riikide
vahel kui ka sees.

Teisel päeval arutatakse seda, kuidas
saavutada õiglasem ja läbipaistvam ELi
kaubanduspoliitika, mis toob tegelikku
kasu töötajatele ja kodanikele, ohustamata samas sotsiaalseid standardeid või
ametiühingute vabadust. Oluliste sõnavõttudega laiaulatusliku majandus- ja
kaubanduslepingu teemal on oodatud
esinema tööõiguse professor Reingard
Zimmer ja Valloonia valitsuse esindaja
Thierry Delaval. (mg)
l

Töötajate ja kodanike usalduse taastamine ELi vastu on võimalik vaid juhul,
kui EL leiab nende probleemidele

Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030: uus
väljakutse seoses õiguste ja progressiga ELis, 22.–
23. mai 2017, Brüssel
EMSK eri elualade esindajate
rühm
„Üheskoos seda teekonda alustades...
[s]oovime vabastada inimkonna vaesuse hirmuvalitsuse alt“ ja „väljakuulutatud uue tegevuskava[ga] ... [p]ürgime
selle poole, et tagada inimõigused kõigile“ – need on väga ambitsioonikad
eesmärgid. Ent veelgi suurem väljakutse
on liikuda avaldustelt edasi praktilise
tegevuse juurde ja seega on ülimalt oluline tegevuskava aastani 2030 tõhusalt
hallata. Kahtlemata realiseerub tegevuskava üksnes siis, kui kodanikud toetavad aktiivselt vajalikke üleminekuid
ja kodanikuühiskond on kogu protsessi
vältel otseselt kaasatud.
Seda silmas pidades vaadeldakse eri
elualade esindajate korraldataval
konverentsil nelja aspekti.

●● Esiteks soovitakse kinnitada, et
kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 koosneb kolmest võrdväärsest mõõtmest (majanduslik,
sotsiaalne ja keskkonnamõõde),
mis on olemuslikult seotud, üksteist vastastikku tugevdavad ja
jagamatud. Edu saavutamine
kestliku arengu eesmärkide elluviimisel sõltub sellest, mil määral
kajastub see vastastikune seos
poliitilistes, poliitika- ja tehnilistes
otsustes. Seepärast tuleb majanduskasvu mõõta SKPst laiemalt ja
liikuda näitajatelt edasi poliitika
kujundamisele.
●● Teiseks tutvustatakse üritusel võimalusi, mida pakub tegevuskava
aastani 2030, et luua väga vajalik
positiivne narratiiv demokraatia
ja Euroopa jätkusuutliku majanduskasvu kohta. Kahtlemata
on see tegevuskava sobivaim

QE-AA-17-004-ET-N

Balkani riikide tööandjate
ümarlaud – praegused probleemid
ja tulevikuväljavaated

raamistik, et suunata Euroopa ja
riiklikke strateegiaid praeguste ja
tulevaste ühiskondlike muutuste
käsitlemisel. Õiguste (nii üldiste
kui ka kogukondlike õiguste) keel
annab sellisele lähenemisviisile
üldise suunava raamistiku.
●● Kolmas eesmärk on parandada
teavitamist kestliku arengu rakendamise eelistest nii üksikisikute kui
ka kogukondade jaoks. Selleks tutvustatakse mitut kohalikke rohujuuretasandi algatusi käsitlevat
juhtumiuuringut.
●● Neljas ja viimane eesmärk on
uurida, kuidas saaks kodanikuühiskond kõige tõhusamalt aidata
kaasa kestliku arengu eesmärkide
haldamisele ja rakendamisele nii
riigi kui ka Euroopa tasandil, pidades silmas asjaomase tegevuskava
ühist elluviimist. (cl)
l

284 algatust, mis esitati 2016. aasta
kodanikuühiskonna auhinna nominentideks, pakuvad muljetavaldavaid
kogemusi ja häid tavasid, tuues esile
kodanikuühiskonna rolli humanitaarabi andmisel ja sotsiaalse solidaarsuse tagamisel ning sisserändajate,
varjupaigataotlejate ja pagulaste sotsiaal-majanduslikul kaasamisel ELis.

teema ja tegevusvaldkonna alla. Brošüür annab ajakohase ülevaate selles
valdkonnas tegutsevatest kodanikuühiskonna organisatsioonidest.

Kõnealuses väljaandes esitatakse
üldine ülevaade kodanikuühiskonna
auhinnast ja tutvustatakse viit võiduprojekti ning valikut teiste kandidaatide poolt esitatud algatustest.
Algatused on rühmitatud kaheksa

Brošüür on saadaval internetis ning
paberkandjal inglise, prantsuse ja saksa
keeles: How Civil Society Organisations
Assist Refugees and Migrants in the EU
| European Economic and Social Committee (fgr)
l

ELi 60. aastapäev Pariisis

24. märtsil võttis Pariisis ELi 60. aastapäeva kõrgetasemelisel üritusel
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

nimel sõna komitee liige Thierry
Libaert (eri elualade rühm - FR). Sellel osalesid ka komitee Prantsuse liikmed Christophe Lefevre (töötajate
rühm), Laure Batut (töötajate rühm)
ja Emmanuelle Butaud (tööandjate rühm). Üritus toimus Pariisi linnapea kutsel ja seda toetasid Euroopa
Komisjoni esindus ja Euroopa Parlamendi infobüroo Pariisis, Prantsusmaa
Euroopa Liikumine ning komitee ise.
Igal kõnelejal paluti välja tuua ELi kaks
saavutust, mis on kaasa toonud muutuse, ning kaks peamist probleemi,
millega EL silmitsi seisab.
l

Euroopa kodanikuaktiivsuse pass nüüd veebis
Euroopa kodanikuaktiivsuse pass
(EPTAC), mis on siiani olnud kättesaadav trükisena ELi 23 ametlikus keeles,
on olnud komitee üks kõige edukamaid
väljaanded. Meil on hea meel teatada,
et on valminud selle elektrooniline
versioon, mis pakub dünaamilist
liidest täiendavate faktide, funktsioonide ning samuti kiirlinkide, testide ja
infograafikaga teabe illustreerimiseks ja
kodanikele nende õiguste ülevaatlikuks
tutvustamiseks.
Euroopa kodanikuaktiivsuse pass seob
üksikisikud, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja nende mõtted ELi institutsioonide ja mandriülese otsustamisega.
Selle peamine mõte on aidata
ja juhendada kodanikke oma
hääle kuuldavaks tegemisel, püstitades esmalt mõned põhimõttelised

küsimused ajastuse (Millal oleks vaja
tegutseda?), koostöö (Kellega peaksite
te oma jõud ühendama?) ja vahendite
(Millist kättesaadavat osalusvahendit
peaksite te kasutama?) kohta seoses
kodanikuaktiivsuse ja osalusdemokraatiaga ELis.
Elektrooniline versioon on saadaval
inglise, prantsuse ja saksa keeles.
(fgr)
l
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23 languages:
Info 23 keeles:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Sild Euroopa ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel
Aprill 2017 | ET

Meie noored usuvad
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ 2017
Euroopasse – me ei tohi neile Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee küsib
pettumust valmistada!
Euroopa noortelt: EU@60: kuidas edasi?
Hea lugeja!
Soovin alustada meie uudiskirja
eriväljaannet aruteluga selle üle,
mida saame õppida kaheksandat
korda toimunud ürituselt „Sinu
Euroopa, Sinu arvamus!”, mis leidis aset märtsi lõpus, ning jagada
ideid, lootusi ja muresid, mida sellel osalenud Euroopa noored palusid meil edastada ELi juhtidele.
Pärast seda kahepäevast üritust
võin kõhklemata öelda, et olen
Euroopa tuleviku suhtes väga positiivselt meelestatud. Need noored
on tõestus selle kohta, et Euroopa
noored on õigel teel. Nad on näidanud, et on taibukad ning hoolivad ka oma kaaseurooplastest ja
keskkonnast, kus me elame. Nad
tahavad anda panuse õiglase, jõuka ja rahuliku tuleviku saavutamisse. Ja oluline on see, et nad usuvad Euroopasse. Nad usaldavad ühtsuse, ühtekuuluvuse
ja solidaarsuse jõudu.
Ma arvestan sellega, et Euroopa noored on meie olevik ja tulevik, nagu meenutas
meile meie muljetavaldavalt sõnaosav 17aastane Küprose esseist avaistungil, ning
kutsun neid üles kasutama kõiki vahendeid oma hääle kuuldavaks tegemiseks.
Kutsun üles liikmesriikide valitsusi ja ELi institutsioone suurendama investeeringuid sellistesse programmidesse nagu Erasmus (võin uhkusega öelda, et ma olen
n-ö Erasmuse kasvandik) ning julgustan rohkemaid teismelisi omandama osa haridusest või kutseõppest teistes liikmesriikides. See on oluline mitte ainult vastastikuse mõistmise suurendamiseks, vaid ka selleks, et motiveerida noori parandama
võõrkeeleoskust. Nagu me kõik teame, avavad võõrkeeled uksi ja ehitavad sildu.
Minu jaoks ei olnud üllatav, et kaks kolmest kõige populaarsemast ettepanekust
juhtisid tähelepanu vajadusele luua ühine Euroopa narratiiv, olgu see meelelahutusliku, aga informatiivse audiovisuaalse sisu ja sotsiaalmeedia või kooli ajalooraamatute kaudu.
Noored osalejad kutsusid riigijuhte üles õhutama huvi poliitika vastu, keskendudes
Euroopa Liidu atraktiivsele sisule. Lisan, et kõik Euroopa sidusrühmad – poliitilised
juhid ja parlamendiliikmed, aga ka meie organiseeritud kodanikuühiskonnana –
peavad jutustama Euroopa lugu, võtma vastutuse selle projekti eest ja näitama,
kuivõrd palju on Euroopa 60 aasta jooksul saavutanud – majanduslikult, sotsiaalselt
ning sellest perspektiivist, kui palju on Euroopa ühiskond hakanud väärtustama
keskkonda ja selle eest ülemaailmselt võitlema. Samuti ei tohi me unustada, et
EL on suutnud integreerida 13 riiki, mis hiljuti olid meist veel eraldatud. See on
üks 20. sajandi ajaloo teetähis.
On oluline, et meie noortel eurooplastel – idast läände ja põhjast lõunasse – on
ühesugune arusaam Euroopa ajaloost. Kahest 20. sajandi sõjast, mis hävitasid
miljonite lootuse ja elu, peavad koolid rääkima Euroopa perspektiivist vaadatuna,
keskendudes faktidele näpuga näitamise ja häbistamiseta, ning uurima põhjalikult
sõdade tagamaid: miks levis Euroopas nakkushaigusena nii palju rahulolematust
ja viha? Kuidas said kohutavad autoritaarsed juhid võtta endale nii palju võimu?
Kuidas sai see Balkani riikides sajandi lõpupoole uuesti juhtuda? - Kõige olulisem
on see, et me õpiksime ajaloost – eelkõige seda, et ükskõik, mis probleemide ees
me Euroopas seisame, ei tohi me kunagi anda natsionalismile võimalust meid
üksteisest eraldada. Me võlgneme selle Euroopa noortele. Me kõik võlgneme selle Euroopale.
Gonçalo Lobo Xavier
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident

„Teie olete meie olevik ja tulevik ning
Euroopa vajab teid.“ Nende sõnadega
tervitas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident Gonçalo Lobo
Xavier 99 noort, kes olid kogunenud
komitee korraldatud iga-aastasele üritusele „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“.
Asepresident julgustas noori kasutama
seda ainulaadset võimalust suhelda
oma Euroopa eakaaslastega, rakendada oma võõrkeeleoskust, õppida
üksteist tundma ja võita uusi sõpru, kes
võivad muuta nende elu ja arusaamist
sellest suurepärasest projektist, mille
nimi on Euroopa Liit.

põlvkonnakaaslasedki – pidi 12aastaselt tööle minema, manitses ta noori
oma kohust täitma: „Seitsmekümnendatest aastatest saadik on meie jõukus
pidevalt kasvanud. Kuid kõik see, mis
meile tänapäeval on iseenesestmõistetav, ei ole meile taevast sülle kukkunud.
Vanemad põlvkonnad – teie vanemad
ja vanavanemad – on Euroopa jõukuse
loonud, sageli suurte ohvrite hinnaga.
Nüüd on teie ülesanne tagada, et meie
Euroopa jääks jõukuse ja rahu kantsiks. Teie ülesanne on ka reageerida ja
tegutseda, kui populistid tahavad meie
Euroopat lammutada.“

30.–31. märtsil korraldas komitee
iga-aastase noorteürituse „Sinu
Euroopa, Sinu arvamus!“. Kuna
see toimus vahetult pärast Euroopa
projekti ning Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee enda 60. aastapäeva,
siis esitas komitee noortele küsimuse:
„EU@60: kuidas edasi?“ 680 kandidaadi hulgast valiti juba detsembris
välja 33 kooli, kellest igaüks lähetas
Brüsselisse kolm õpilast ja ühe õpetaja arutlema Euroopa ja noorte enda
tuleviku üle teismelise vaatepunktist.

Noori tervitades viitas Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen
sellel nädalal langetatud lõplikule
otsusele Brexiti kohta: „On nukker hetk,
kui üks ühenduse liige lahkub, kuid me
peame nägema selles võimalust luua
uus Euroopa Liit, millesse kuulub 27 liiget ja millega tulevikus võivad liituda
uued liikmed.“ Viidates üritusel „Sinu
Euroopa, Sinu arvamus!“ toimuvatele
aruteludele, julgustas ta noori rääkima
sellisest Euroopast, mida nemad tahavad, ja pidama silmas „Euroopa Liidu
olemuses peituvat loogikat, mille
kohaselt paljude globaalsete väljakutsetega, nagu kliimamuutused või
ränne, ei saa võidelda liikmesriigid üksi,

President Georges Dassis ütles oma
avasõnavõtus, et majanduskriisi –
„mis õigupoolest ei lähtunud Euroopast, vaid USAst“ – algusest saadik on
Euroopa projekti maine mõnevõrra
kahjustada saanud. „Euroopa sära on
tuhmunud. Üks põhjuseid on see, et
inimestele tundub mõnikord, nagu
kuuluks Euroopa üksnes ettevõtetele
ja pankadele, kuid Euroopa kuulub
esmajoones ja ennekõike siiski eurooplastele.“ Meenutades oma noorust ja
seda, kuidas ta – nagu paljud tema

www.eesc.europa.eu

vaid need vajavad 27 riigi ühendatud
jõudu.“
Pooleteisepäevase ürituse kestel töötasid noored osalejad töörühmades ja
täiskogu istungitel, et anda oma suund
Euroopa tulevikule ja koostada ettepanekud oma eesmärkide saavutamiseks. Lõpetuseks toimus hääletamine
ja valiti välja kolm ettepanekut. Need
saadetakse nüüd komisjonile, kus,
nagu rõhutas Jyrki Katainen, ollakse
väga huvitatud noorte tagasisidest
komisjoni president Jean-Claude Junckeri valges raamatus esitatud Euroopa
tuleviku viiele stsenaariumile.
Ka 33 õpetajal oli väga aktiivne osa
ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“
kordaminekul – nad valmistasid õpilasi
ette ja saatsid neid reisil Brüsselisse.
Neil toimus paralleelselt kontaktide
loomise üritus ja Euroopa Parlamendi
külastajatekeskuse (Parlamentarium)
külastus ning neil oli võimalus tutvustada üksteisele häid tavasid ja saada
teadmisi komitee rolli kohta. „Kuulake
oma õpetajaid,“ ütles Lobo Xavier,
„nad teevad väga head tööd teid toetades ja teile väärtusi edastades.“
Komitee üritus „Sinu Euroopa, Sinu
arvamus!“ toimus järjest kaheksandat
korda ning kandidaatide aina kasvav
arv ja noorte entusiastlik osalemine
kinnitas, et üritusi nagu „Sinu Euroopa,
Sinu arvamus!“ on vaja, et pakkuda
noortele platvormi, kus nad saavad
oma arvamuse välja öelda. (sma) l
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Euroopa noored kutsuvad ELi üles võitlema
toidu raiskamise ja vaesuse vastu
Toidujäätmete parem kontroll ja käitlemine, Euroopa ajaloo õppekava eesmärgiga võidelda natsionalismi vastu
ja Euroopa päev koolides, et aidata
parandada noorte teadmisi EList –
need olid üritusel „Sinu Euroopa, Sinu
arvamus!“ osalenud õpilaste peamised
soovitused poliitikakujundajatele, et
lahendada ELi ees seisvaid probleeme.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud noorteüritusel „Sinu
Euroopa, Sinu arvamus!“ osales 100 taibukat keskkooliõpilast 33 koolist ELi
28 liikmesriigist ja 5 kandidaatriigist,
kes said kokku selleks, et jagada värskeid ideid selle kohta, millises suunas
peaks EL järgnevatel aastatel liikuma.
„Paljud inimesed arvavad, et noorte
põlvkond pole muud kui kujunemisjärgus tulevik,“ ütles 2016. aasta Euroopa
noorte esseevõistluse 17aastane võitja
Andri Pandoura. „Kuid see ei ole tõsi.
Me oleme olevik. Olevik, kes hoolib ja
kelle võimuses on kui mitte maailma
muuta, siis vähemalt seda üritada.
Seepärast on vaja investeerida rohkem
noorte koolitamisse, programmidesse
ja konverentsidesse ja mis kõige olulisem, noorte põlvkonda tuleb rohkem
usaldada.“
Rühm arutas päevakajalisi teemasid,
mis hõlmasid muu hulgas noorte töötust, rändajate integreerimist, sotsiaalset ja soolist ebavõrdsust, keskkonda,
majanduse elavdamist, terrorismi ja
julgeolekut. Seejärel esitasid nad poliitikakujundajatele kümme konkreetset
ettepanekut.
Eri ettepanekute üle toimus tihe ja elav
arutelu, mille järel leppisid õpilased
kokku kolmes Euroopa Liidu tuleviku
parandamise prioriteedis:
●● vähendada toidu raiskamist,
et aidata vaeseid ja edendada
säästlikkust;
●● võidelda natsionalismi vastu interaktiivse hariduse ja kokku lepitud
ajaloo õppekava abil;
●● suurendada Euroopas poliitilist
huvi, kasutades ära sotsiaalmeedia ja hariduse potentsiaali, luues
atraktiivset sisu ja viies koolides
sisse Euroopa päeva.
Komitee liikmeid ja poliitikakujundajaid hämmastas õpilaste võime mõelda
väljaspool tavaraame ja arutleda peamiste küsimuste üle, mis Euroopa ühiskondi praegu mõjutavad.
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„Teie olete meie olevik ja tulevik.
Euroopa vajab teid,“ ütles komitee
asepresident Gonçalo Lobo Xavier
oma avakõnes. „Teil on võimalus teha
end kuuldavaks sõltumata teie veendumustest, rassist või nahavärvist ja see
on hindamatu. Ja boonusena saate te
kohtuda inimestega igalt poolt mujalt
ja teha teatavaks oma seisukoha
Euroopa tuleviku kohta.“

Meie noorte prioriteedid
Õpilased väljendasid oma muret keskkonnaküsimuste ja vaesuse pärast, hääletades ettepaneku poolt vähendada
toidu raiskamist ja aidata vaeseid.
Võitnud ettepaneku põhjendusi tutvustanud õpilane märkis: „Hädavajalik
on põllumajandusprotsesside parem
kontrollimine, et teha vahet ohutul ja
ohtlikul toidul. EL ei ole teinud piisavalt
selleks, et vähendada toidu raiskamist
ja ergutada toidu annetamist nälga
kannatavate inimeste varjupaikadele.“
Üheks kõige olulisemaks vahendiks,
millega aidata lahendada praeguseid
probleeme ja ohte, peeti haridust.
„Meie probleem on see, et inimesed
on kaotanud usu ELi,“ sõnas osaleja,
kes esitas ettepaneku viia koolides
sisse Euroopa päev, et suurendada
üldisi teadmisi ELi kohta ja ergutada
arutelusid.
Tähelepanu keskmes oli ka natsionalistlike meeleolude esiletõus paljudes
liikmesriikides tulenevalt hirmust
rände, töötuse ja terrorismi ees. Noored saadikud tegid ettepaneku, et sellega võitlemiseks tuleks eraldada ELi
vahendeid Euroopa ajaloo õppekava väljatöötamiseks, et õpetada
lastele meie ühist ajalugu ja ühiseid
väärtusi.

Rühm noori tegi ettepaneku luua
ELi rahalisel ja praktilisel toetusel
riiklikud kavad, millega aidata
pagulastel integreeruda: „Vajame
haridusprogrammi, et õpetada pagulastele meie kultuuri, ent me peaksime
tundma õppima ka nende kultuuri. Sest
kui ainult nemad teavad, kes meie
oleme, aga meie ei tea, kes nemad
on, siis jääme me neid alati kartma ja
mitmekultuurilisus ei hakka kunagi
toimima.“

Millised teised
prioriteedid peaksid ELil
olema?

Osalejad tõstsid esile ka vajaduse
ergutada noorte ettevõtlust koolituse ja praktikavõimaluste kaudu.
Nad rõhutasid: „Üksnes ettevõtlust
toetades saavad meie riigid lahendada
töötuse probleemi ja tõsta elatustaset.“

Noorte häälel on mõju
Komitee tagab, et need noorte ettepanekud ELi tuleviku parandamiseks
jõuavad seadusandjateni, lisades
need ideed komitee arvamustesse ja
edastades kolm kõige populaarsemat
soovitust Euroopa Komisjonile. Lisaks
tutvustab ürituse „Sinu Euroopa, Sinu
arvamus!“ õpilaste delegatsioon võitnud ettepanekuid komitee kodanikuühiskonna päevadel 26.-27. juunil.
Lõpusõnavõtus ütles komitee liige
Evangelia Kekeleki (eri elualade
esindajate rühm, EL): „On äärmiselt
huvitav teiega, noore põlvkonnaga,
koos arutleda ja teie ideid kuulata.
Olen praegu täiesti veendunud, et
teist saavad minu põlvkonnale väga
head pärijad. Te saate ehitada teistsuguse Euroopa, väärtustel ja solidaarsusel põhineva Euroopa, mis tegutseb
oma inimeste heaks, mitte ainult raha
pärast. Teie ülesanne on luua Euroopa,
mida te väärite.“ (mq)
l

Üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ osalenud õpilased esitasid 10 ettepanekut, mille üle nad hääletasid. Järgnevalt on esitatud ülejäänud seitse
ettepanekut koos neile antud häältearvuga:
●● Luua ELi organisatsioon, mis aitaks põgenikel ELi riikides integreeruda –
integratsioon hariduse kaudu (36 häält)
●● Ideaalne koolisüsteem, mis tooks kaasa noorte tööhõive (35 häält)
●● Ühised keskkonnastandardid ELi piires (30 häält)
●● Tähelepanu terrorismi sügavamatele põhjustele (+ meedia roll) (26 häält)
●● Stimuleerida kohalikku ettevõtlust tugiprogrammide kaudu (20 häält)
●● Sooline võrdõiguslikkus (18 häält)
●● Luua riiklikud asutused, mis aitavad kodanikel suhelda ELi institutsioonidega otse, ilma liikmesriikide valitsuste abita (15 häält)
l

Liikmete kaasatus
Eriline tänu kõigile liikmetele, kes
külastasid koole, et aidata õpilastel
Brüsseli aruteludeks ette valmistuda: Martina Širhalová, Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anca,
Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská,
Roman Haken, Cristian Pirvulescu,
Séamus Boland, Dimitar Manolov,
Alfred Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio

Fatovic, Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga Jóo, Reine-Claude Mader,
Arno Metzler, Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis, Miguel Cabra
de Luna, Brenda King, Yves Somville,
Mário Soares, Josiane Willems, Sibian
Ionuţ, Ariane Rodert.
l
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Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ õpilaste sõnadega
Haridus

„
“
„
„

Kool on ühiskonna alus, aga see tekitab roboteid, mitte

inimesi. See on protsess, mis hindab hindeid rohkem kui
õppimist.

Peaksime laskma noortel öelda, mida nad soovivad

“
“

haridussüsteemis muuta.

Peaksime edendama tegutsemise käigus õppimist ning

lubama õpilastel ja õpetajatel mõjutada seda, mida nad koolis
õpetavad ja õpivad.

Noorte osalemine

„
„
”
„
„

Natsionalism hävitab kudet, millest Euroopa on tehtud.
Natsionalismi juur on vahetegemine ,meie’ ja ,nende’

“

sotsiaalmeedia ja televisiooni kaudu ning luues kõigi
liikmesriikide noorte jaoks institutsionaalse foorumi, et noored
võivad tunda, et neid kuulatakse ära.

„

“

Poliitikud peaksid sagedamini kodanikega nõu

vahel.

Rohkem kui ühe keele rääkimine murrab stereotüüpide

tõkked ja võitleb natsionalismi vastu.

„

EL peaks tooma otsustusvõimu inimestele lähemale

Natsionalism

“

“

pidama.

Natsionalismi puhul sõltub kõik haridussüsteemist – kui

õpilastel on juurdepääs rohkematele vahetusprogrammidele,
võib see noortele pakkuda erinevaid vaatenurki ning nad saavad
seada kahtluse alla seda, mida neile koolis õpetatakse, sest
poliitika õpetajatel võib olla oma plaan.

“

Keskkond

„
„

Ringlussevõtt on ülemaailmne küsimus ja me kõik

peame selles osalema. Neid, kes sellega ei tegele, tuleks
karistada trahviga või kõrgema maksuga.
Oluline on suurendada teadlikkust

“

keskkonnaprobleemidest: peame ELi kodanikke sel teemal

“

harima.

Ränne ja pagulased

„

Pagulaste integratsioon peaks toimuma mõlemas suunas.

Nad peavad mõistma vastuvõtva riigi kultuuri, aga vastuvõtva
riigi inimesed peaksid püüdma mõista ka pagulaste riikide

“

kultuuri.
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Terrorism ja julgeolek

Demograafiline väljakutse

„

seda maha füüsilise ja sõjalise tegevusega, aga sügavamaid

„

põhjuseid uurides on selge, et tegemist on tõrjutud isikutega,

töötavad ja panevad raha majandusse, on vähe, muudab see

kelle arvates saavad nad tutvustada oma eesmärke televisioonis

arengu keeruliseks.

ja massimeedias ainult hirmu tekitamise kaudu.

Sooline võrdõiguslikkus

Praegu püüame tegeleda terrorismiga sel teel, et surume

„
„

“

Enamikes Euroopa riikides sündimus langeb ja 10–15 aasta

pärast võib see muutuda tõsiseks probleemiks. Kui noori, kes

„
“ “
„
“
“
„
“ „

Kui pühendame vähem tähelepanu terrorirünnakutele tava-

ja sotsiaalmeedias, siis ei täida terrorism on eesmärki.

Inimesed ei mõtle terrorismist väljaspool negatiivse

islamäärmuslase stereotüüpi, aga teised rühmitused, nagu

Oleme 21. sajandis! Peaks olema täiesti tavaline teha

karjääri ja teostada oma unistusi, sugu ei tohiks seejuures oluline
olla.

Meie ühiskonna probleem on see, et me õpetame

paremäärmuslased, panevad samuti toime terroriakte.

tüdrukutele, kuidas enda eest hoolitseda, aga me ei

Euroopa integratsioon

õpeta meestele, kuidas käituda. Esimene samm soolise

„
„
“
„
„

Ma usun, et rahu on tähtis, sest see on aluseks ELile ja

kõigele, mille eest see seisab.

“

Euro – see ühendab meid kõiki, ühisraha muudab kõik

lihtsamaks.

kohutav, EL peaks keskenduma kõrgematele väärtustele.

Minu arvates on Euroopa üks riik ja me oleme kõik vennad

ja õed eri aktsentidega.

võrdõiguslikkuse saavutamiseks on kasvatus kodus ja
koolis.

Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“
Kõige huvitavam üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ on

see, et nad tahavad alati kuulda meie ettepanekuid ja arvamusi

EL ei vaja sõjaväge: sõjaväelise kultuuri loomine on
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“

“

eri teemadel, mis praegu Euroopat mõjutavad, ning nad küsivad
meilt alati küsimusi. Nad lasevad meil rääkida ja osaleda.

“

Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ on väga positiivne, see

tuleks muuta ametlikuks!

“

