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1. EELMÄRKUSED 
  

Lugupeetud kolleegid! 
 
 
Kaks aastat tagasi esitasin teile oma ametiajaks 2004–2006 väga auahne 
tööprogrammi. Sel oli kolm prioriteeti: 
 
1. Põhimotiiv oli minu kindel veendumus, et pakkumaks Euroopa 

otsustusprotsessis kõrgemat lisaväärtust peame oma töös enam 
keskenduma poliitiliselt olulistele võtmevaldkondadele. 

 
2. Selleks oli aga vaja ka meie töövahendeid ja -meetodeid radikaalselt 

uuendada. 
 
3. Selleks et olla tõhus ja ajakohane, on vaja võimalikult head koostööd 

strateegiliste partneritega, mistõttu kuulutasin üheks prioriteediks ka 
meie võrgustiku sihipärase parandamise. 

 
Prioriteedid 

 
Keskendumine prioriteetsetele teemadele on vilja kandnud. Eelkõige on 
selle tulemusena paranenud sihipärane koostöö teiste institutsioonidega ja 
sellega koos on suurenenud komitee mõju. Kõnealusel ametiajal sai 
komitee esmakordselt ülesandeid otse Euroopa Ülemkogult – ja seda 
korduvalt ning mitmes eri valdkonnas. See on oluline tähis. 

 
Töövahendid ja -meetodid 

 
Prioriteetsete teemade paremaks käsitlemiseks oli vaja töövahendeid ja -
meetodeid kaasajastada. Mul on hea meel, et juhatus ja täiskogu selle 
tõdemusega nõustusid. Kodukorra muutmise ja sellega seotud otsustega 
loodi kõnealusel ametiajal formaalne alus komitee prioriteedipõhiseks 
tegevuseks. 
 

 
Strateegilised partnerid 

 
Võrgustikuna toimivas maailmas saab EMSK oma rolli 
kodanikuühiskonda ühendava sillana optimaalselt täita vaid töötades heas 
kooskõlas välispartneritega. Seetõttu kuulutasin üheks meie töö 
peaülesandeks minu ametiajal suhete arendamise teiste institutsioonide ja 
teiste strateegiliste liitlastega. Ka selles vallas saavutasime viimase kahe 
aasta jooksul rõõmustavaid tulemusi. 
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Hindamine Kõigis kolmes valdkonnas – prioriteetsed teemad, töömeetodid ja suhted 
partneritega – oleme lõppeva ametiaja jooksul olulise sammu võrra edasi 
liikunud. Järgnev ülevaade ei ole mõeldud asendama peasekretariaadi 
üksikasjalikku tegevusaruannet, vaid pigem soovin ma selles esile tõsta 
eriti tähtsaid “etapivõite”. 

Tänuavaldused Olen teadlik sellest, et minu tööprogrammi edukas elluviimine tähendas 
kõigi osaliste jaoks eelkõige palju tööd – sageli ka lisatööd. 
 
Seetõttu soovin teid kõiki, kallid kolleegid ja samuti komitee töötajad, 
tänada teie pühendumise ja koostöö eest – tehtud edusammud on meie 
kõigi ühine saavutus. 
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2. VÄLJAKUTSED JA PRIORITEEDID 
  

Oma ametisse astumise kõnes seadsin mõned eriti olulised komitee töö 
prioriteedid. Kõigis neis valdkondades on komitee näidanud, et on seatud 
ülesannete kõrgusel.  

 
Lissaboni strateegia 

 
Esimesena tahaksin siinkohal nimetada Lissaboni strateegiat, sest selles 
valdkonnas on komitee minu ametiaja jooksul mitmes suhtes suuri samme 
edasi astunud.  
 
Tõeline pretsedent oli otse Euroopa Ülemkogu poolt 2005. aasta 
kevadisel tippkohtumisel EMSK-le antud ülesanne. Lissaboni strateegia 
toetamise ülesanne riiklike majandus- ja sotsiaalnõukogude ja sarnaste 
asutuste võrgustiku raames tähendas komitee jaoks tunnustust meie 
institutsioonilisele rollile Euroopa kõrgeimal otsustustasandil.  
 
Tihe koostöö, mida teeme Lissaboni strateegia raames riiklike majandus- 
ja sotsiaalnõukogudega, sai 2006. aasta märtsi koondaruandega uue 
mõõtme. Pean niisugust koostöövormi tuleviku suhtes paljulubavaks.  
 
Euroopa Ülemkogu tunnustas 2006. aasta kevadisel tippkohtumisel meie 
pingutusi ja uuendas EMSK volitusi. Järgmise aruande esitame 2008. 
aasta tippkohtumisel. Saadud positiivsetele kogemustele tuginedes võib 
uus aruanne olla veelgi üksikasjalikum ja selles käsitletakse eraldi 
ülemkogu esile tõstetud põhiteemasid. Töö selleks on juba alanud. 

Säästev areng Säästva arengu strateegia oli ja on üks meie põhiteemasid. Nimetatud 
strateegia, mis on Euroopa lisaväärtusena eesmärgiks seatud, oli 2005. 
aasta aprillis toimunud sidusrühmade foorumi keskpunktis. Sellele 
järgnevalt korraldas EMSK 2006. aasta märtsis institutsioonidevahelise 
arutelu seoses eesistujariigi Austria taotlusel koostatud komitee 
arvamusega. 
 
Ka sel korral pälvisid meie pingutused tunnustust kõrgeimal tasemel– 
Euroopa Ülemkogu andis oma 2006. aasta juuni kohtumisel EMSK-le 
väga konkreetse ülesande edasisteks töödeks kõnealuses valdkonnas. 
Komiteesiseste meetmete suhtes nimetatud ülesande täitmiseks lepiti 
kokku veel minu ametiaja lõpuks.  

 
 
Euroopa majandus- ja 

 
 
Euroopa ühiskonnamudel – samuti üks meie 2004. aasta detsembri 
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sotsiaalmudel tööprogrammi prioriteete – sattus aasta hiljem meedia huviorbiiti seoses 
Hampton Courtis toimunud riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisega.  
 
Meie nimetatud teemat käsitlev arvamus oli seega niisama päevakajaline 
kui koos ILOga 2006. aasta juunis korraldatud kahepäevane 
ühiskonverents. Kõnealusel üritusel äratasime tähelepanu oma väga uudse 
lähenemisega – meie majandus- ja sotsiaalmudelit analüüsiti mitte üksnes 
tavapärasest Euroopa, vaid ka rahvusvahelisest perspektiivist.  

 
Euroopa asjadest 
teavitamine – D-kava 

 
Oleme aktiivselt tegelenud väljakutsega, mis puudutab kõiki Euroopa 
institutsioone: äratada kodanikes (taas) huvi Euroopa vastu.  
 

 2004. tõdesime ühiselt, et tegemist on pikaajalise projektiga. Oleme selle 
juures kasutanud uudset lähenemist, et tegeleda probleemiga mitte ainult 
Brüsselis, vaid jõuda ka asjaosalistele võimalikult lähedale. Näitena 
tõstaksin eelkõige esile suurt tähelepanu äratanud sidusrühmade 
foorumite sarja, millega lõime otsesed sidekanalid kodanike ja Brüsseli 
ametlike asutuste vahel. EMSK brošüürides avaldati hulk kohalikke 
üliõpilasprojekte teemal “Euroopa asjadest teavitamine”.  
 
Nende pingutuste taga seisate eelkõige teie, komitee liikmed, koos 
organisatsioonide ja võrgustikega, keda te esindate. Tänan teid südamest 
teie isikliku pühendumise eest, tänu millele oleme kõnealuses 
tegevusvaldkonnas saanud komisjoni oluliseks institutsiooniliseks 
partneriks ja mis on suurendanud komitee nähtavust väljaspool Brüsselit. 

 
Arutelu Euroopa tuleviku 
üle – 
kodanikuühiskonna 
dialoog 

 
Olin kavandanud hoida lisaks Euroopa konvendi tööle prioriteetse 
teemana ka arutelu Euroopa tuleviku ja Euroopa identiteedi üle. Selle 
teemavaliku päevakajalisust kinnitasid kahjuks ka põhiseaduse lepingu 
referendumite negatiivsed tulemused Madalmaades ja Prantsusmaal.  
 
Nimetatud teemale oleme pühendanud hulga arvamusi ja üritusi. 
Muuhulgas palus Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon meil 
korraldada organiseeritud kodanikuühiskonna arutelu põhiseaduse eelnõu 
küsimuses.  
 
Austria eesistumisajal leidis aset institutsioonidevahelise koostöö tipphetk 
kõnealuses valdkonnas: EMSK-le tehti ettepanek korraldada koos 
komisjoniga 2006. aasta jaanuaris Salzburgis kõrgetasemeline konverents 
“Sound of Europe”.  

 
Euroopa identiteet 

 
2006. aasta septembris toimunud tavapärase, iga kahe aasta järel 
korraldatava EMSK konverentsi kavandasin ma teadlikult selle 
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temaatilise jätkukonverentsina. Konverentsi aitasid ette valmistada 
arvukad “neljapäevakohtumised” – igal teisel täiskogu istungi nädalal – 
teemal “Mis hoiab Euroopat koos”. Ettevalmistustööde üks 
võtmeelemente oli ka eespool nimetatud konverents Euroopa 
ühiskonnamudeli teemal. 

 
Osalusdemokraatia 

 
Vahepeal kõrvale pandud põhiseaduse eelnõu lisab traditsioonilise 
esindusdemokraatia mudeli kõrvale osalusdemokraatia mudeli. Olenemata 
põhiseaduse lepingu jõustumisest, on komitee kui kodanikuühiskonna 
dialoogi institutsiooniline partner täitnud võtmerolli nende põhimõtete 
edasiarendamisel.  
 
Oluline vahend on seejuures Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonna 
kontaktrühm, millest allpool tuleb pikemalt juttu. Selle struktureeritud 
koostöö suhtes, mis on leidnud kindla koha ka meie koostöös 
komisjoniga, on mul suured ootused. 
 

EMSK kodanikuühiskonna 
auhind 

Minu poolt ametiaja alguses välja kuulutatud EMSK kodanikuühiskonna 
auhind anti esmakordselt välja 2006. aastal. Käesoleval aastal pühendasin 
selle Euroopa identiteedi edendamisse antud kodanikuühiskonna 
panustele. Auhinna tulevase temaatilise suunitluse määrab parasjagu 
ametis olev EMSK president, sest pidasin tähtsaks, et aja jooksul hõlmaks 
auhind kodanikuühiskonna tegevuse võimalikult paljusid tahke.  

 
Euroopa naaberriikide 
poliitika 

 
Euroopa naaberriikide poliitikasse, mis on samuti prioriteetne valdkond, 
on komitee – osalt komisjoni taotlusel ning alati komisjoni toetusel – 
andnud mitmeid konkreetseid panuseid.  

EUROMED Üks põhiteemasid on endiselt lõunanaabrid ehk EUROMED. Meie 
osalusel Ammānis korraldatud kodanikuühiskonna tippkohtumist 
varjutasid vahetult enne toimunud terrorirünnakud. Seda teravamalt sai 
selgeks, kui tähtsad on meie pingutused kõnealuses piirkonnas, sealhulgas 
meie abi majandus- ja sotsiaalnõukogude loomisel.  
 
Tähelepanuväärne pretsedent oli mulle esitatud kutse anda 2005. aasta 
novembris EUROMEDi tippkohtumisel riigipeadele ja valitsusjuhtidele 
ülevaade tulemustest, mida EMSK on kümne aasta jooksul saavutanud 
Barcelona protsessis meile omistatud ülesannete raames tehtud töös. 

 
Idanaabrid 

 
Idanaabrite osas on arendatud elavat dialoogi Ukrainaga, kus meist on 
saanud valitsuse otsene arutelupartner organiseeritud kodanikuühiskonna 
ülesehitamisel ja tugevdamisel. On loodud esimesed kodanikuühiskonna 
tasandi kontaktid Valgevenega. 
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Balkani riigid Meie Lääne-Balkani foorum tõi 2006. aasta märtsis Brüsselisse kokku 
kõnealuse piirkonna kodanikuühiskonna esindajad. Meie kontaktrühm 
haaras kinni minu mõttest ja sõlmis hr BUSEKiga, kes on stabiilsuspakti 
ELi koordinaator, kokkuleppe koostöö arendamiseks valdkondades, kus 
sünergia on võimalik. 
 

Kandidaatriigid 
 

Ühinemisettevalmistuste raames kaasati Rumeenia ja Bulgaaria vaatlejad 
meie töösse juba 2006. aastal. On loodud kõik eeltingimused EMSK 
laienemiseks Rumeenia ja Bulgaaria liikmete võrra, mõlemasse riiki olen 
teinud ka ametliku ettevalmistava külaskäigu. 
 
Euroopa Komisjonis olen isiklikult edukalt kostnud kodanikuühiskonna 
dialoogifoorumi loomise eest Horvaatiaga. Oluline on see seetõttu, et 
lepingulised suhted Horvaatiaga ei näe ette ühise nõuandekomitee 
loomist.  

 
Ladina-Ameerika 

 
Enne ELi ja Ladina-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna riikide Viini 
tippkohtumist 2006 tulid 2006. aasta aprillis EMSK korraldatud 
organiseeritud kodanikuühiskonna kohtumisel kokku piirkonna juhtivad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid. Ka sel korral kutsuti mind 
järgnenud riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisele, et anda isiklikult 
ülevaade meie töö tulemustest. 

 
Aasia 
 

 
Seoses geopoliitiliste arengutega muutuvad dünaamilisemaks ka meie 
suhted Aasia riikide kodanikuühiskonnaga. 
 

ELi-India ümarlaud kui 
eeskuju Hiina jaoks  

Olen pingutanud selle nimel, et edukaks osutunud ELi-India ümarlaud 
saaks eeskujuks ELi-Hiina ümarlauale. Ettevalmistused selleks on 
jõudsalt arenenud ja esimene ELi-Hiina ümarlaud peaks peetama 
järgmisel ametiajal.  

 
Jaapan 

 
ELi-Jaapani aasta 2005 andis mulle tõuke tugevdada kontakte selle ELi 
olulise kaubanduspartneri organiseeritud kodanikuühiskonnaga. Selle 
tulemuseks oli komisjoni taotlus koostada teemakohane ettevalmistav 
arvamus.  
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3. TÖÖVAHENDID JA -MEETODID 
 
 

 
Selleks et nii teemade kui aja mõttes tõhusalt töötada, tuli ka komitee 
töömeetodeid kaasajastada. 
 

Elektrooniline meedia – 
lihtsustamine ja 
kaasajastamine 

Peasekretariaat tuli kaasa minu ettepanekuga ning astus olulisi samme 
sise- ja välissidevõrgu arendamiseks, kasutades laialdasemalt 
elektroonilist meediat. Elektroonilised teabelehed ja täielikult ümber 
töötatud EMSK kodulehekülg on muutnud teabele ligipääsu lihtsamaks. 
Eriti rõõmustab mind ühise veebisaidi projekt meie India partneritega 
seoses ELi-India ümarlauaga. 
 
Sisemenetluste lihtsustamiseks töötas minu ametiajal peasekretäri juhitav 
sisemine töörühm, mis andis olulise panuse igapäevase töö 
optimeerimiseks ja kaasajastamiseks. 
 

Prioriteetide seadmine ja 
vahendite kasutamine 

Tuli luua mitte ainult tehnilised, vaid ka poliitilised tingimused komitee töö 
tõhustamiseks. Diagnoos oli selge: mittepäevakajalised arvamused 
kahjustavad EMSK imagot. Ravi oli samuti selge: olemasolevate vahendite 
sihipärane kasutamine, keskendudes olulisele. 
 

Olulised muudatused 
 

Kuigi paljud kolleegid olid niisuguse analüüsiga nõus, ei olnud tee 
muutuste poole lihtne. Lõpuks saavutasin siiski läbimurde kahes küsimuses, 
mille tulemusena on tulevikus palju hõlpsam keskenduda olulisele. 
 

Juhatuse otsused 
lihtsustamiseks ja 
ratsionaliseerimiseks 

Esmalt võttis juhatus vastu sihttöörühma aruande (“Wilkinsoni aruanne”) 
töömeetodite kohta ja tegi olulised rakendusotsused. Muuhulgas ühtlustati 
siduvalt arvamuste formaati ja maksimaalset pikkust. Sektsioonide 
juhatustele omistati suurem roll otsustamaks, mis on oluline ja mis mitte. 
 

Kodukorra muutmine Sellega seotud kodukorra muutmine andis täiendavaid võimalusi komitee 
töö ratsionaliseerimiseks. Minu meelest kõige lihtsamat ja tõhusamat 
meedet – võimalust arvamust lihtsalt mitte koostada teema puhul, kus me 
ei saa anda lisaväärtust – ei suutnud ma kahjuks siiski läbi suruda. Samas 
on üksikraportööride sagedam kasutamine oluline samm õiges suunas, 
sest nii saab arvamusi, mille lisaväärtus ei ole kuigi suur, käsitleda 
lihtsustatud menetluse korras. 
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Tee on tasandatud Nimetatud oluliste muudatustega töövahendites ja -meetodites on minu 
ametiaja lõppedes komitee käsutuses kõik vahendid selleks, et ajaga 
sammu pidada. Nüüd on küsimus poliitilises tahtes panna otsustavalt 
paika prioriteedid ja see tähendab ka ebaolulise teadlikku kõrvalejätmist. 
Mitteaktuaalsete arvamuste vastuvõtmist ei tohiks tulevikus enam miski 
õigustada. 
 

Teabevahetusstrateegia Suuremal keskendumisel aktuaalsetele teemadele on oluline koht ka meie 
teabevahetusstrateegias. Kõnealust strateegiat, mis töötati välja eelmisel 
ametiajal, on sammhaaval ellu viidud. Edu ei tulnud kaua oodata: kahe 
viimase aasta meediaanalüüsid näitavad, et komitee nähtavus on 
märgatavalt suurenenud. 
 

Õigusloome eelsed ja 
järgsed etapid 

Minu tööprogrammis sisaldus ka idee laiendada komitee tegevust 
õigusloomeprotsessi eelsetele ja järgsetele etappidele. Seoses parema 
õigusloome algatusega toetasid kõnealust ideed eesistujariigid. 2005. 
aasta sellekohane aruanne näitab suunda komitee uuteks tegemisteks – 
siin avaneb meile väga paljulubav tee. 
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4. SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA 
STRATEEGILISTE PARTNERITEGA 

 
 
Ilma koostöövalmite partneriteta ei oleks nende kahe aasta jooksul 
saavutatud tulemused olnud võimalikud. Seetõttu oli minu 
tööprogrammi kolmas prioriteet strateegiliste partnerlussuhete 
arendamine. 

 
Euroopa Komisjon 

 
Esimene märkimisväärsem edu saabus komisjoniga tehtava koostöö 
alal. 
 

Koostööprotokoll 2005. aasta novembris oli mul hea meel võtta EMSKs vastu 
komisjoni president hr BARROSO, et allkirjastada uus 
koostööprotokoll. Seejärel esitlesime koostööprotokolli koos pr 
WALLSTRÖMiga Berlaymont´i hoones pressile, mis oli esimene 
taoline meediaülesastumine. Protokoll seab meie koostööle 
komisjoniga väga suured nõudmised ja see tähendab tõelist 
tunnustust meie rollile institutsioonilise partnerina. 
 

Ettevalmistavad arvamused, 
koostöö, mõttevahetus 

Protokoll leidis rakendust juba minu ametiajal.  
 
Ettevalmistavate arvamuste ja ühiste arutelude arv on märgatavalt 
kasvanud. 
 
Samuti on selgelt elavnenud otsene mõttevahetus komisjoniga: 
president hr BARROSO ja asepresident pr WALLSTRÖM 
külastasid minu ametiajal kumbki kahel korral meie täiskogu 
istungit, samuti võtsid paljud teised komisjoni liikmed vastu kutse 
osaleda meie täiskogu istungeil, sektsiooni koosolekutel ja 
eriüritustel. 
 

Euroopa Parlament Minu otsekontaktidest parlamendi presidendi hr BORRELLiga 
kasvasid välja korduvad kutsed komisjonide esimeeste 
konverentsile. Need kohtumised said Euroopa Parlamendi taotlusel 
koostatud ettevalmistavate arvamuste otseseks ajendiks. Siiski on 
meie koostöös parlamendiga veel palju kasutamata potentsiaali. 
Seda saab täielikult ära kasutada vaid jooksvate kontaktide kaudu 
töö raames ning selles osas on järgmiselgi ametiajal veel palju teha. 
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Euroopa Liidu Nõukogu Ka suhetes nõukoguga on prioriteetide seadmise poliitika hakanud 
esimesi vilju kandma. Minu ametiajal omandas EMSKga 
konsulteerimine uue kvaliteedi tänu kõrgeimalt Euroopa 
otsustustasandilt saadud taotlusele: esmakordselt sai komitee 
tööülesande otse Euroopa Ülemkogult. Nimetatud 2005. aasta 
kevadisel tippkohtumisel antud ülesandel oli rõõmustav järelmõju: 
aasta hiljem uuendati Lissaboni strateegiat puudutavaid volitusi ning 
2006. aasta juunis järgnes sellele säästva arengu strateegiat 
puudutav taotlus. 
 

Kontaktid eesistujaga Ka minu pingutused kontaktide tihendamiseks ELi eesistujariikidega 
on olnud silmanähtavalt edukad. Kõik minu ametiaja eesistujariigid 
andsid mulle võimaluse ettevalmistavateks aruteludeks riigipeade ja 
valitsusjuhtide või valitsusliikmetega. 
 

Koostöö, ettevalmistavad 
arvamused, kutsed 
tippkohtumistele 

Reeglipäraselt korraldati ühisüritusi eesistujariikide ministrite 
osalusel. Eesistuja taotlusel koostatud ettevalmistavate arvamuste 
arv on minu ametiajal samuti märgatavalt tõusnud: iga liikmesriik 
esitas meile vähemalt kolm konsulteerimistaotlust, Austria koguni 
neli. 
 

Eriti rõõmustav pretsedent oli EMSK presidendi kutsumine 
ametlikele tippkohtumistele, nagu EUROMEDi tippkohtumine 
2005. aastal Barcelonas ning ELi ja Ladina-Ameerika ning Kariibi 
mere piirkonna riikide tippkohtumine Viinis 2006. aastal. Samuti 
anti 2006. aastal Helsingis toimunud sotsiaalküsimuste ja tööhõive 
mitteametliku nõupidamisega seotud kolmepoolsel kohtumisel 
EMSK-le esmakordselt võimalus oma seisukoha põhjalikuks 
tutvustamiseks.  

 
Riiklikud majandus- ja 

sotsiaalnõukogud 

 
Koostöö majandus- ja sotsiaalnõukogude võrgustikuga on muutunud 
palju dünaamilisemaks. Parim näide on Lissaboni strateegia alane 
koostöö seoses nõukogult ridamisi saadud taotlustega. Järgmisel 
ametiajal süvendatakse koostööd veelgi, laiendades samas ka 
teemaderingi.  

 
Regioonide Komitee 

 
Suhted Regioonide Komiteega on tunduvalt paranenud. 
Tavapäraseks on saanud presidentide vastastikused kutsed olulistel 
sündmustel osalemiseks. Olen oma ametivennaga kokku leppinud ka 
esimeste konkreetsete sammude osas, arendamaks sisulist koostööd 
meie ühistes prioriteetsetes teemavaldkondades. Presidentide 
reeglipärased kontaktid tuleb ette näha ka koostöökokkuleppes, 
mille osas seisavad ees uued läbirääkimised. 
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Euroopa sotsiaalpartnerid 

 
Kahjuks piirdusid suhted Euroopa sotsiaalpartnerite 
organisatsioonidega endiselt vaid teatud küsimusi puudutava 
koostööga, mis toimus eelkõige konverentside kaudu. Esmajoones 
tahaksin esile tõsta suurt tähelepanu äratanud seminari, mis toimus 
2005. aasta aprillis seoses Val Duchesse´i kohtumise 20. 
aastapäevaga ja kus tookordsed osavõtjad said kokku tänaste 
asjaosalistega, et ühiselt arutleda sotsiaaldialoogi tuleviku üle. 
 

Euroopa kodanikuühiskonna 
organisatsioonid: kontaktrühm 

Meie koostöö areng teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
võrgustikega oli rõõmustav.  
 
Isiklikuks teeneks pean eelkõige meie Euroopa kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kontaktrühma väga mitmekesiseid tegevusi – need 
märgitakse eraldi ära ka komisjoniga sõlmitud koostööprotokollis. 
See uudne partnerluse vahend on läbi teinud esimese tuleproovi – 
näiteks osaledes Lissaboni strateegiaga seotud ühistegevustes – ja 
järgmisel ametiajal peaks selle panust veelgi suurendama. 
 

ILO 2005. aasta detsembris allkirjastasin Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) peadirektori hr SOMAVIAga 
koostööprotokolli, mille eesmärk on meie koostööd paremini 
struktureerida ja suurendada selle nähtavust. EMSK-l ja ILO-l on nii 
palju ühiseid eesmärke, et sellest tekib suur sünergiapotentsiaal, 
mida on võimalik ära kasutada. 
 

ÜRO majandus- ja 
sotsiaalnõukogu (ECOSOC) 

2006. aastal külastasin ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu New 
Yorgis, et teha seal ettepanek samasuguse kokkuleppe sõlmimiseks. 
Reaktsioon oli positiivne – majandus- ja sotsiaalnõukogu president 
hr HACHANI ja mina külastasime vastastikusel kutsel teineteise 
täiskogu istungeid ja ametliku kirjavahetuse käigus astusime 
esimesed formaalsed sammud tihedama koostöö arendamiseks. 
 

Majandus- ja 
Sotsiaalnõukogude ja 
Samalaadsete Institutsioonide 
Rahvusvaheline Assotsiatsioon 
(IAESCSI) 

Sel ametiajal olen oluliselt suurendanud meie osalust Majandus- ja 
Sotsiaalnõukogude ja Samalaadsete Institutsioonide 
Rahvusvahelises Assotsiatsioonis (IAESCSI): lisaks meie 
aktiivsemale sisulisele osalusele võttis juhatus vastu otsuse alustada 
läbirääkimisi eristaatusega täisliikmeks saamise üle. 
 

 
 

5. LÕPPSÕNA 
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Järjepidevus 

 
Peamised eesmärgid, mis ma endale nendeks kaheks aastaks 
püstitasin, on täidetud. Põhipunktides –  prioriteetide seadmine, 
kaasaegsed töömeetodid ja strateegilised partnerid – saavutatud edu 
tugineb seejuures minu eelkäijate tehtud tööle. Järjepidevus on meie 
edu oluline alus. Seda tähtsam on minu jaoks anda ka omalt poolt 
üle komitee, kus “majapidamine on korras”. 
 

Kultuur Olen täielikult isiklikult vastutav ühe tõelise uuenduse eest komitee 
elus: see on rõhuasetus kultuurile kui “pühendumisele ühistele 
väärtustele” – nagu komitee seda määratleb. Kultuur kui meie 
igapäevaelu vormiv protsess oli minu ametiaja keskne teema.  
 
Olen väga rõõmus, et esimesed algatused, nagu kultuuriõhtud, 
näitused ja kontserdid, leidsid kolleegide ja administratsiooni 
toetust. Eriti ilus näide on kindlasti komitee uus kinkeraamat, mis 
oli tõeliselt kollektiivne projekt, kus osalesid paljud liikmed, ja mis 
annab EMSK-le uue kultuurilise visiitkaardi. 
 

Põhieesmärgid Viies ellu minu tööprogrammi, saavutasime üheskoos järgmised 
minu ametiajaks püstitatud komitee töö eesmärgid: 
 
1. Komitee suurendas oma usaldusväärsust tööde rangema valiku 

ja tulevikku vaatavate analüüside ja arvamuste abil. 
 
2. EMSK oli Euroopast teavitamise kampaania üks võtmeosalisi. 
 
3. Tänu suhtekorralduslikule tööle ja liikmete rolli väärtustamisele 

paranes komitee nähtavus.  
 
4. Komitee suurendas läbipaistvust oma tööde osas. 
 
5. Kodanikuühiskonna dialoogi institutsioonilise partnerina sai 

komitee anda panuse osalusdemokraatia arengusse Euroopa 
tasandil. 

 
Kokku saame nimetatud üksikeesmärkide nimel tehtud pingutuste 
summa: tööprogrammi elluviimisega suurendas komitee oma 
tuntust, tunnustatust ja mõju. 
 
Kõigi nende algatuste puhul on tegemist siiski käimasoleva tööga. 
Kuigi võime saavutatu üle uhkust tunda, ei anna see põhjust 
loorberitele puhkama jääda. Pärandan oma järeltulijale kindla 
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lähtealuse ja uued olulised alguspunktid, kust töö jätkata. Samas 
jätan talle ka minu enda tööprogrammi osati täitmata ülesanded. 
 
− Prioriteetide seadmine teemade valikul on end tõestanud, nüüd 

peab sellest veel saama alatine tööpõhimõte. 
− Liikmete põhikirja on kaasajastatud vaid teatud punktides, 

paljud valdkonnad nõuavad veel tööd. 
− Suhteid Euroopa Parlamendiga on võimalik veel edasi 

arendada. 
 
Kuna neil kahel aastal oleme nii palju juurelnud Euroopa tuleviku 
üle või püüdnud selle kujundamisele kaasa aidata, tundub 
lõpetuseks kohane tsiteerida üht asutajat. Jean Monnet´lt pärineb 
järgmine, 1954. aasta mais väljendatud mõte: 
 
“Meil on valida üksnes muutused, mille rataste vahele me jääme, 
või muutused, mida me teadlikult oleme soovinud ja teostanud.”1 
 
On väga palju muutusi, mille poole olen teadlikult püüelnud, ja mul 
on hea meel, et komitee on mulle sellel teel järgnenud.  
 
Edu on näidanud, et meie lähenemine oli õige.  
 
Tahan teid kõiki – liikmeid ja kaastöötajaid – teie koostöö eest 
veelkord südamest tänada.  
 
Soovin oma järeltulijale ja meile kõigile järgmiseks ametiajaks palju 
õnne ja edu! 
 

 
 

_____________ 

                                                           
1 “Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraīnés et ceux que nous aurons su vouloir et 

accomplir.” 


