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1. MAJANDUSPOLIITIKA JA SOTSIAALNE ÜHTEKUULUVUS 

 

• Kolmas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta  

– Ettekandja: hr BARROS VALE (tööandjad – PT) 
 
– COM(2004) 107 final – CESE 962/2004 
 

– Põhipunktid: 
 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee rõhutab, et hoolimata positiivsetest suundumustest püsivad 
siiski regionaalsed erinevused majandus- ning sotsiaalses arengus. 
 
Euroopa majandus peab keskenduma teadmispõhistele tegevustele, uuendustele ja uutele info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatele, et muutuda konkurentsivõimeliseks ja et tõuseksid tööhõivetase 
ja elustandard.  
 
Komitee tervitab EL ühtekuuluvuspoliitika ümberkujundamist perioodiks pärast 2006. aastat, samuti 
ühtekuuluvuspoliitika finantsinstrumentide arvu piiramist ja nii eesmärkide kui nendega seotud 
finantsinstrumentide vähendamist. 
 
Komitee tõstab taas esile vajadust selle järele, et majandus- ja sotsiaalpartnerite osalus 
seirekomiteedes oleks kohustuslik ja seda väärtustataks hääleõiguse andmisega. 
 
Lõpetuseks tervitab komitee komisjoni kavatsust luua ühtekuuluvuse eesmärgi raames spetsiifiline 
mehhanism äärealade ja püsivate struktuuriprobleemidega regioonide halvemuse 
tasakaalustamiseks.  

 

– Kontaktisik: Hr Roberto Pietrasanta  
(Tel: 00 32 2 546 93 13 – E-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Tööstuse areng ja majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus 
– Ettekandja: hr LEIRIÃO (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – PT) 
– Kaasettekandja: hr CUÉ (delegaat – BE) 

 
–  Omaalgatuslik arvamus – CESE 959/2004 

 
–  Põhipunktid: 
 

Arvamuse eesmärgiks on selgitada välja, kas majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamiseks kasutatavad instrumendid on kohased ja kas ettevõtjasõbralike 
raamtingimuste näol luuakse eeldusi selleks, et tööstuse areng saaks toimuda viisil, mis ühildub 
ettevõtete konkurentsivõime nõudega. 
 
Tõsiasi, et „Järeldused ja soovitused“ hõlmavad 17 punkti, lubab järeldada, et analüüsi tulemusel 
peame vajalikuks mitmesuguseid muutusi – poliitilised strateegiad, instrumendid, ühenduse 
vahendite puhul regioonide abikõlblikkuse kriteeriumid, eeskujuandvate praktikate kasutamine ning 
jõupingutused erinevate poliitikavaldkondade ja instrumentide vahelise sünergia saavutamiseks, 
nagu ka EL struktureerivate strateegiate – nagu näiteks Lissaboni strateegia, struktuurireformid ja 
jätkusuutlik areng – realiseerimise üldine koordineerimine. 
 
Argumendid tuginevad järgmistele aspektidele, mis punase niidina läbivad arvamuse üksikuid lõike: 
 
– Regionaalne areng kui üleilmastumise reguleerija, rajades piirkondlikke „kobaraid“, mis 

toimivad ettevõtjate ligitõmbamise ja paigalhoidmise tõhusa vahendina; 
 
– Ettevõtjate sotsiaalne vastutustunne ning „eeskujuandvate praktikate“ rakendamine kui 

arenguga toimetuleku ennetav ja antitsipeeriv lähenemine; 
 
– Läbirääkimised ja sotsiaalne dialoog ettevõtetes, et ümberstruktureerimine toimuks sotsiaalse 

vastutustundega;  see nõuab nii ettevõtete kui ka ametiühingute positiivset suhtumist leidmaks 
ümberstruktureerimisel lahendusi, millel on eeliseid nii ettevõtetele kui ka töövõtjatele ning 
kohalikule kogukonnale, ehk mis oleksid seega majanduslikult ja sotsiaalselt tasakaalus; 

 
– Ettevõtjate, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna (kõrgkoolid, teadus- ja 

innovatsioonikeskused, liidud jne) ja kohalike ametkondade vaheline partnerlussuhetel põhinev 
koostöö, et luua eeldusi tootlikkuse kasvuks ning regioonide kasvupotentsiaali parandamiseks; 

 
– Ettepanek luua „enimsoodustatud regioonide“ kontseptsioon nendeks juhtudeks, kui kõrge 

majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvustasemega regioonid kaotavad järsku potentsiaalis, sest 
ettevõtete asukoha muutmisega kaasnevat töökohtade kadumist pole võimalik maandada 
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alternatiivse majandusliku tegevusega; sellised regioonid saaksid sihipäraseid rahalisi toetusi 
oma majandusliku struktuuri uuendamiseks. 

 

–  Kontaktisik: hr Miguel Colera 
 (Tel: 00 32 2 546 96 29 – E-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

2. RUUMILINE PLANEERIMINE JA MAAELU ARENG 
 

• Suurlinna-alad: sotsiaal-majanduslik tähendus Euroopa tuleviku jaoks  
–  Ettekandja: hr VAN IERSEL (tööandjad– NL) 
 
– Omaalgatuslik arvamus – CESE 968/2004 
 

– Põhipunktid: 
 

EMSK on seisukohal, et järgnevad meetmed on Euroopa Liidu huvides: 
 
– Määrata kindlaks liidu 25 liikmesriigi suurlinna-alad; 
– koguda igal aastal nende territooriumide kohta olulisi andmeid, eriti Euroopa Tööjõuküsitluste 

andmeid; 
– hinnata Lissaboni strateegia peamiseid näitajaid nende territooriumide suhtes; 
– tuvastada neil territooriumidel kõrge lisandväärtusega tegevuskobarad (clusters); 
– esitada komisjonile regulaarselt aruanne suurlinna-alade sotsiaalmajanduslikust olukorrast ja 

nende paigutusest. 
 
Selle informatsiooni kogumisel ja kõigile kättesaadavaks tegemisel peaks olema järgmised 
kasulikud tagajärjed: 
 
– aidata kaasa suurlinna-alade tuntusele ja süvendada teadmisi nende sotsiaalsest, majanduslikust 

ja keskkonnategelikkusest; 
– lihtsustada nende territooriumide eeliste ja nõrkuste hindamist Euroopa tasandil; 
– parendada nii üleeuroopaliste kui riiklike poliitikate väljakujundamist ja elluviimist, kohandades 

neid piirkondade erijoontele;  
– varustada regionaalsed ja kohalikud omavalitsused hinnangutega nende territooriumide 

konkurentsipositsiooni kohta Euroopa tasandil, praegu on need hinnangud puudu või põhinevad 
enamasti ebakindlatel alustel; 

– rikastada debatti Euroopa regionaalpoliitika üle, lihtsustades dialoogi kõigi osapoolte vahel 
objektiivsetel alustel; 

– varustada erasektor ettevõtete strateegiate väljakujundamiseks vajaliku informatsiooniga. 
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EMSK hinnangul on hädavajalik luua Statistikatalituse raames üksus „Suurlinna-alad“, mille 
ülesandeks oleks koguda iga-aastaselt eespoolmainitud andmeid. 
 
EMSK loodab, et Euroopa institutsioonid jagavad selles arvamuses esitatud suuniseid. Seepärast on 
EMSK hinnangul soovitav, et paralleelselt suurlinna-alasid ja Euroopa Komisjoni ühendava foorumi 
loomisega oleks nende alade olukorra tutvustus ka konkurentsivõime nõukogu ja asulaplaneerimise 
ja linnaküsimuste mitteformaalse nõukogu päevakorras. 
 

– Kontaktisik: hr Alberto Allende 
 (Tel: 00 32 2 546 96 79 – E-post: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Maapiirkondade areng: Salzburgi konverentsi tagajärjed 
– Ettekandja: hr BROS (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – FR) 

 

– Omaalgatuslik arvamus – CESE 961/2004 
 
– Põhipunktid: 
 
Komitee teeb ettepaneku uurida tulevase regionaalpoliitika ja tulevase maapiirkondade arengu 
poliitika järjepidevust, et piirata „halle tsoone“, süvendada ettepanekut maapiirkondade arengu 
poliitika moodustavaks kolmeks tulevaseks raskuskeskmeks  (s.o konkurentsivõimeline 
põllumajandus, keskkonnakaitse ja panus maapiirkondade majanduslikku ja sotsiaalsesse 
ühtekuuluvusse) ja piiritleda administratiivse lihtsustamise elemendid. 
 

Komitee kutsub komisjoni ja nõukogu territoriaalse ühtekuuluvuse raames viitama sellele, et 
maapiirkondade areng peab jääma üheks regionaalpoliitika esmatähtsaks eesmärgiks. 
Seetõttu tuleb selle poliitika raames püüda laiahaardeliselt lahendada töökohtade loomise, 
täiendkoolituse ja uutele infotehnoloogiatele ligipääsuga maapiirkondades seotud 
problemaatika. Komitee rõhutab, et CAP teise samba esmaseks eesmärgiks peab olema aidata 
põllumajandusel kohanduda kodanike struktuurilise arengu tõttu muutunud ootustele vastavaks. 
Komitee kutsub Euroopa Komisjoni ja Parlamenti üles hoolitsema selle eest, et maapiirkondade 
arengu poliitikale omistataks piisavalt rahalisi vahendeid, vastasel juhul kaotab see oma mõtte. 
Seoses sellega on komitee vastu igasugusele soovile luua põllumajanduse ja maapiirkondade arengu 
valdkonna jaoks eraldi peadirektoraadid ja nimetada erinevad volinikud. Komitee soovib veelkord 
meenutada, et põllumajandusliku tootmise mitmefunktsionaalsed aspektid aitavad mitmes 
mõttes kaasa elujõulise maaelu tekkimisele, ja rõhutab, et ka kogemuste vahetamisele ja hea 
praktika ülekandmisele tuleb omistada eriline tähendus . Komitee toetab vajadust 
põllumajandusettevõtetele antavate investeerimistoetuste jätkuvaks laiendamiseks. Programmi 
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planeerimise lihtsustumine seisneb selles, et on vaid üks fond, mis haldab maapiirkondade arengu 
meetmeid. Siiski rõhutab komitee, et tuleb tagada, et selle ühtse fondi haldamise tingimused 
oleksid kooskõlas teiste fondide puhul rakendatutega.  Komitee tõstab esile, et LEADER 
algatus  peaks jätkuvalt saatma kohalikke algatusi, otsides uusi teid maapiirkondade arenguks. 
 

– Kontaktisik: pr Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel: 00 32 2 546 94 54 – E-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int ) 
 
 

3. SOTSIAALSED JA ÜHISKONDLIKUD PÕHIÕIGUSED 
 

•  Sotsiaalkaitse: töötamise tasuvaks muutmine 
–  Ettekandja: pr St Hill (tööandjad – UK) 
 
–  COM(2003) 842 final. – 2003/0307 COD – CESE 966/2004 
 

–  Põhipunktid: 
 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee kustub Euroopa Liidu liikmesriike üles ühendama oma 
jõupingutused, et muuta töötamine tasuvaks, tehes töötamisest majanduslikult tõeliselt ligitõmbava 
võimaluse võrreldes töötuse ja sotsiaalabiga, võttes sihikule kõik tõkked, mis on seatud 
tasustatavale tööle. Liikmesriikide põhiülesandeks töötamise atraktiivsuse suurendamisel on luua 
ühine ja sobiv toetuste tase töölehakkamise ja töötuse korral, mis motiveeriks inimesi tööturule edasi 
jääma.  Komitee teeb vahet panustamisel madala kvalifikatsiooniga töötajatele mõeldud lühikese 
elueaga kiireid tulemusi andvastesse meetmetesse ning pikemaajalistel investeeringutel inimkapitali, 
mis on võtmeks, mis muudab töötamise pikas perspektiivis ja jätkuvalt tasuvaks, eriti neile, kes on 
kõige kaitsetumas olukorras. 
 
Komitee viitab eraettevõtete ja tööandjate märkimisväärsele tegutsemisruumile aitamaks kaasa 
Euroopa tööhõivealaste eesmärkide saavutamisele. Seejuures tuleks otsida teostatavaid nõudluse 
suurendamise meetmeid, mis keskenduks tööandjate muutunud käitumisele nii, et sellega 
propageeritaks Lissaboni eemärkide saavutamist ehk kvaliteetsema ja jätkusuutlikuma tööhõive 
tagamist kogu Euroopas.  
 
Lisaks heade tavade toetamisele tuleb kehtestada sanktsioonid tööandjatele ebasobiva käitumise -  
diskrimineerimine soo, rassi, seksuaalse orientatsiooni, religiooni või vanuse tõttu, - eest, et toetada 
uuendusi, tööhõive suurenemist ja võimalust pikendada töövõimelist iga Euroopa majanduses. 
 
Seega tuleb liikmesriikides kohaldada mitmeid mehhanisme ja hüvitiste süsteeme, milles oleksid 
omavahel tasakaalus tööjõu pakkumise ja nõudluse juhtimise instrumendid.  Hoolikalt tuleb kaaluda 
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ja prognoosida soodustuste ja sissetulekute maksustamise kombineeritud mõju leibkondadele. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata sellele, milliseks stimuleerimisvahendiks on need kombineeritud toimed 
väikese sissetulekuga leibkondadele. Muud meetmed, näiteks lastehoid, paindlik tööaeg, töökoha 
säilimine, töökohaga seonduv mobiilsus ja koolitusvõimalused on samuti kõikehõlmava meetmete 
instrumentaariumi olulised koostisosad, mis muudaks töötamise tasuvaks. 
 

–  Kontaktisik: hr Alan Hick  
 (Tel: 00 32 2 546 93 02 – E-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Tööaja korraldust käsitleva direktiivi 93/104 uuesti läbivaatamine  
– Ettekandja: hr HAHR (tööandjad – SE) 
 

– COM(2003) 843 final – CESE 964/2004 
 

– Põhipunktid: 
 
Selle teatise sisuks on 23. novembri 1993. aasta direktiiv 93/104/EÜ, muudetud direktiiviga 
2000/34/EÜ, millega sätestatakse tööaja korraldusega seotud miinimumnõuded, et tagada töötajatele 
suurem ohutus ja tervisekaitse. 
 
Komitee: 
 

• peab komisjoni kasutatud konsulteerimisviisi tööaja korralduse alal, mis on kollektiivläbirääkimise 
objektiks, ebapiisavaks.  Komisjon oleks enne konsultatsioonimenetluse alustamist Euroopa 
institutsioonide ja mõlema komiteega pidanud kõigepealt konsulteerima sotsiaalpartneritega; 

• peab vajalikuks täpset analüüsi direktiivi rakendamise kohta siseriiklikus seadusandluses ja selle 
mõju kohta; 

• leiab, et praegune regulatsioon annab sotsiaalpartneritelele vajaliku paindlikkuse tööaja 
kohandamiseks, kuna paljudes liikmesriikides on 12-kuuline võrdlusperiood kollektiivlepingute põhjal 
juba kasutusel;  

• juhib tähelepanu sellele, et tööaja definitsiooniga seotud kohtulahendid võivad tõstatada mõningaid 
probleeme;  komitee ei soovi aga praeguses situatsioonis toetada eraldi ühtki komisjoni pakutud 
lahendustest; 

• ei soovi, hoolimata teatud reservatsioonidest,  praeguses etapis kohaldamisest loobumise suhtes 
(opt-out võimalus) seisukohta võtta, kuna seda olukorda on vaja sotsiaalpartnereid kaasates 
põhjalikumalt analüüsida; 

• soovib viidata erilistele raskustele, millega tuleb võidelda lapsevanematel ametitegevuse ja 
perekondlike kohustuste topeltkoormuse tõttu.  

 

–  Kontaktisik: hr Torben Bach Nielsen 
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 (Tel: 00 32 2 546 96 19 – E-post: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

4. SISETURG MAJANDUS-, FINANTS- JA MAKSUVALDKONNAS 
 

• Mitmeaastane programm/VKE-d 
– Ettekandja: hr DIMITRIADIS (tööandjad – EL) 
 

– COM(2003) 758 final. – 2003/0292 COD – CESE 950/2004 
 

– Põhipunktid: 
 

EMSK nõustub komisjoni ettepandud otsuse 2000/819/EÜ muudatustega. 
 
EMSK loeb VKE-de garantiiprogrammi eriti perspektiivikaks ja nõuab selle 
finantseerimisinstrumendi suuremat kasutamist ning et tehtaks kõik mis võimalik, et liita 
programmiga maad, kes seni ei olnud liitunud (Kreeka, Iirimaa, Luksemburg). Seetõttu toetab 
EMSK püüdeid laiendada VKE-de garantiiprogrammi ka uutesse EL-ga liituvatesse riikidesse. 
 
EMSK kutsub Komisjoni üles astuma vajalikke samme suurendamaks ETF Euroopa 
tehnoloogiaarendusprojekti käivitusprogrammi fondi, kuna see on hädavajalik instrument eriti  
arendusideedega/innovaatiliste ideedega ja kõrge äririskiga VKE-de rahastamiseks.   
 
Lisaks kutsub komitee üles suurendama märkimisväärselt vahendeid, et katta VKE-de suuremaid 
vajadusi informaatika ja uute tehnoloogiate ning biotehnoloogia valdkonnas.  EMSK usub, et pärast 
Teadus- ja Arendustegevuse Kuuendast Raamprogrammist saadud kogemusi tuleb VKE-dele 
uuesti pakkuda väikesemahulisi programme. 
 
Komitee nõustub komisjoni seisukohaga, peatada esialgu JEV, võttes arvesse selle praegu 
vaieldavat struktuuri. Ent komitee soovib siiski rõhutada, et ta jätkab edaspidi piiriüleste 
programmide toetamist. 
 

– Kontaktisik: pr Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Maksed siseturul 
– Ettekandja: hr RAVOET (tööandjad – BE) 
 
– COM(2003) 718 final – CESE 951/2004 
 
– Põhipunktid: 
 

Komitee toetab komisjoni püüdlusi tarbijate usalduse, õiguskindluse ja turu efektiivsuse 
parandamiseks siseturul tehtavate maksete suhtes.  Samuti on positiivne, et enesekontrolli ja 
ühisreguleerimist käsitletakse ühe võimaliku arenguna mitmes 21 lisas mainitud valdkonnas. 
 
Kui enesekontrolli raames võetud meetmed aga ei osutu edukaks, tuleks muidugi püüelda EL 
tasandi õigusakti poole.  
 
Komitee teeb ettepaneku keskendada kogu õigusraamistik läbipaistvusele tarbijate jaoks.  Seda 
tuleks teha kooskõlas EL tarbijakaitsestrateegiaga.  

 

– Kontaktisik: pr Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Üksikisiku dividendide maksustamine 
– Ettekandja: hr RETUREAU (palgatöötajad – FR) 
 
–  COM(2003) 810 final – CESE 963/2004 
  
–  Põhipunktid: 
 

EMSK leiab, et topeltmaksustamise käsitlemine ja allikamaks sissetulevate ja väljaminevate 
omamaiste dividendide eest eesmärgiga tagada nende mittediskrimineeriv käsitlemine on väga 
tähtis eesmärk, ilma et see ohustaks kõige olulisemat siseriikliku põhimõtet, et kõiki üksikisikuid 
tuleb maksustamise seisukohalt võrdselt kohelda. Ühtlasi võiksid liikmesriigid mõelda sarnaste 
maksukogemustega riikide vahelisele koostööle, et arutada parimate võimalike maksupraktikate 
järgimise võimalusi. 
 
EMSK leiab, et komisjoni teatis avab ukse, lahendamaks probleeme, mis on sageli olnud Euroopa 
Kohtu poole pöördumise ajendiks. Seda teed tuleks tulevikus vältida, et kohut asjatult 
selleteemaliste kaebustega üle ei koormataks. 
 

– Kontaktisik:  pr Borbála Szij  
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 (Tel: 00 32 2 546 92 54 – E-post: borbala.szij@esc.eu.int ) 
 
 

• Konsulteerimiskord - finantskrediit 
–  Ettekandja: hr FRANK von FÜRSTENWERTH (tööandjad– DE) 

 

–  COM(2004) 159 final. – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004 
 
– Kontaktisik: pr Aleksandra Klenke 
 (Tel: 00 32 2 546 98 99 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

5. SUHTED KANDIDAATRIIKIDEGA 
 

• EL-i ja Türgi suhted, pidades silmas Euroopa Ülemkogu 2004. aasta 
detsembri tippkohtumist 

 Ettekandja: hr ETTY (palgatöötajad – NL) 
 
– Omaalgatuslik arvamus – CESE 965/2004 
 

– Põhipunktid: 
 
 Selles arvamuses selgitab EMSK oma seisukohta Türgi ja EL vaheliste suhete osas, pidades silmas 

2004. aasta detsembris toimuva Euroopa Ülemkogu otsust, mis peab võtma seisukoha võimaluse 
kohta määrata kindlaks Türgiga liitumisläbirääkimiste alustamise kuupäev.  

 
 EMSK viitab faktile, et Türgi annab juba aastakümneid üheselt märku oma pöördumisest Euroopa 

poole.  
 
 Lisaks on komisjoni sõnul reformiprotsessi tulemused olnud viimasel kahel või kolmel aastal eriti 

muljetavaldavad. 
 
 Türgi peab täitma samu poliitilisi kriteeriume nagu teisedki kandidaatriigid, enne kui on võimalik 

alustada liitumisläbirääkimistega; reformide hindamisel tuleb kasutada sama mõõdupuud nagu teiste 
kandidaatriikide puhul.  EL peab tegema kõik, et vältida vähimatki kahtlust, et kasutatakse kaht 
erinevat mõõdupuud.  

 
 EMSK on seisukohal, et EL võib ja peab Türgilt nõudma, et Türgil oleks 2004. aasta lõpuks ette 

näidata nii usaldusväärseid edusamme, mis lubaks eeldada, et selleks hetkeks ei ole tagasilangus 
enam võimalik. 
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 Seetõttu rõhutab EMSK, et otsus liitumisläbirääkimiste alustamise kohta tuleb vastu võtta juhul, kui 

Türgi käesoleva aasta detsembriks täidab järgnevaid tingimusi:  
 

– Võetakse meetmeid sõjaväe rolli vähendamiseks Türgi ühiskonnas (sõjaväe osa peab piirduma 
põhiülesannetega, s.o riigikaitse ja sisejulgeoleku tagamisega)  

– Türgi peab tõendama oma kindlat kavatsust püsida energiliselt õigusreformide kursil seoses 
riigi kaguprovintsides elavate kurdide kultuuriliste õigustega; 

– alustatakse tahteavalduste ja kinnituste elluviimisega seoses 1980-ndatel ja 1990-ndatel Türgi 
kaguosas aset leidnud vägivallategude ajal ümber asustatud ohvrite vabatahtliku 
tagasipöördumise, rehabiliteerimise ja neile kompensatsiooni maksmisega; 

– seadusandlus ja praktika tagavad kooskõlas ILO konventsioonidega nr 87 ja 98 põhilised 
ametiühinguõigused ja -vabadused; 

– Türgi kõrvaldab ühingute seadusest kõik ebademokraatlikud sätted ja hoidub tegelikkuses 
tõeliste kodanikuühiskonna organisatsioonide, kaasa arvatud usuliste asutuste, vaba 
tegutsemise piiramisest; 

– loob tingimused Türgi Majandus- ja Sotsiaalnõukogu vabaks ja sõltumatuks tegutsemiseks.  
 

Komitee loodab väga, et Euroopa Ülemkogu jõuab 2004. aasta detsembris otsusele, et poliitilised 
kriteeriumid on täidetud ja seetõttu on võimalik vastu võtta otsus võimalikult kiireks 
liitumisläbirääkimiste alustamiseks.  

 

– Kontaktisik:  Jacques Kemp  
 (Tel: +32/2-546 9810 – E-post: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

6. TÖÖSTUSPOLIITIKA JA SEKTORISPETSIIFILISED 
POLIITIKAD 

 

• Tekstiilitööstus 

 Ettekandja: hr PEZZINI (tööandjad – IT) 
 Kaasettekandja: hr NOLLET (palgatöötajad – BE) 
 
– COM(2003) 649 final – CESE 967/2004 
 
– Põhipunktid: 
 
 Oluline on, et komisjon aitaks – valitsuste ja sotsiaalpartnerite osalusel – tekstiili- ja rõivasektorit 

tehnilise arengu ja globaliseerumise väljakutsega toimetuleku osas. Ühenduse poliitikate raames 
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juba olemasolevate "tehnoloogiliste platvormide" kõrval võiks kavandada neljandat platvormi, mis 
tegeleks tulevikule orienteeritud tekstiilisektori mitmekülgsete ja innovatiivsete aspektidega. 

 
 Innovatsioonivõimet tuleb – eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes – kohalikul tasandil 

kavandatud projektidega tugevdada, kaasates nii sotsiaalseid jõude kui ka teaduskeskusi. 
Erakordselt huvitav oleks luua tippuurimisvõrgustik, mis tänu tihedatele kontaktidele ettevõtjate ning 
töötajatega kasutaks kuuenda raamprogrammi käigus pakutavaid võimalusi ning mis suudaks 
näidata sektorile tehnoloogilise arengu tulevikuperspektiive.  

 
 EMSK on seisukohal, et praegu tuleb tegutseda WTO reeglite optimeerimise suunas ja seda kogu 

jõuga, mida evib euroopalikult vermitud mõiste „sotsiaalne turumajandus“. Viivitamatult tuleks 
hoolitseda teatud sotsiaalsete, ökoloogiliste ja majanduslike prioriteetide läbisurumise eest, kuivõrd 
EL-l kui majandusosalisel on võimalus seeläbi efektiivsemalt kujundada globaalset majanduse 
ohjamist.   

 
 Tollisoodustusi tuleks anda ainult 49-le kõige vähem arenenud riigile. Doha läbirääkimiste 

tulemuseks peaks olema vastastikkusel põhinevad suhted Euroopa Vahemere regiooni ja Aasia 
maade vahel.  

 
 EMSK toetab komisjoni püüdlusi kaubanduse kaitseks mõeldud vahendite tõhusamaks muutmiseks.  

Liidu tollikontrolle tuleb samuti tugevdada eesmärgiga jõuda võimalikult varsti ühtse tollisüsteemini.  
 
 Võltsingute ja pettustega võitlemise nagu ka parema tarbijainfo seisukohalt on oluline hoogustada 

päritolumärgistuse juurutamist. Komitee ergutab samuti uurima võimalusi tekstiilide liikumise 
tagantjärele jälgimiseks. 

 

– Kontaktisik:  Aleksandra Klenke 
 (Tel: +32/2-546 9899 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Laevaehitus 
 Ettekandja: hr VAN IERSEL (tööandjad– NL) 
 
– COM(2003) 717 final – CESE 949/2004 
 
– Põhipunktid: 
 
 LeaderSHIP 2015 puhul on esmatähtsaks eesmärgiks luua kogu maailmas võrdsed 

konkurentsitingimused. EMSK näeb selles tegevusvaldkonnas kogu strateegia nurgakivi.  Ta toetab 
täielikult EL praegust kaubanduspoliitilist lähenemisviisi, mille sihiks on sõlmida tõhus 
rahvusvaheline kokkulepe, mis tagab kogu maailmas kõrge distsipliini. 
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 Teadus- ja arendustöö ning innovatsioon on ülima tähtsusega. See on edu oluline eeltingimus.  
 
 EMSK peab otstarbekaks, et programmis LeaderSHIP soovitatud Euroopa garantiifond loodaks 

võimalikult varsti. 
 
 EMSK tervitab seda, et tööstus ja komisjon on jõudnud kokkuleppele keskkonnanõuete ja sektoris 

vajalike meetmete liigis. 
 
 EL-s on ikka veel olulisi vajakajäämisi kehtivate mereohutuse tagamise eeskirjade rakendamisel.  
 
 Lähimereveo tugevdamine ja kaubaveo suunamine maanteeveolt mereveole on samuti tähtsad 

keskkonnaalased eesmärgid. Nende teostamiseks tuleb ka edaspidi edendada kaasaegset 
infrastruktuuri nii sadamates kui ka laevades. 

 
 Inimfaktori põhjapaneva tähtsuse tõttu tervitab EMSK kavatsust teostada intensiivsemat 

sektorisisest dialoogi, milles osalevad komisjon, tööandjad ja ametiühingud. 
 
 EMSK võtab nõustuvalt teadmiseks, et Euroopa rõhutab üha rohkem seda, et töötleva tööstuse 

segmendid nagu laeva-, lennuki- ja raketiehitus on kaitsepoliitilistel eesmärkidel äärmiselt olulised ja 
et seetõttu peab tsiviil- ja kaitsetööstuse vahel valitsema koostöö. 

 

– Kontaktisik:  João Pereira dos Santos 
  (Tel: +32/2-546 9245 – E-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int ) 
 
 

7. ENERGIA – TOOTMINE JA JAOTAMINE 
 

• Fusioonienergia 
 Ettekandja: hr WOLF (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – DE) 
 
– Omaalgatuslik arvamus – CESE 955/2004 
 
– Põhipunktid: 
 
 Komitee jagab komisjoni arvamust, et fusioonienergia kasutamine rahueesmärkidel kätkeb endas 

potentsiaali andmaks väga olulist panust energiavarustuse pikaajaliseks lahendamiseks säästvuse, 
keskkonnasõbralikkuse ja konkurentsivõime valguses.   
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 Põhjuseks on selle tulevikutehnoloogia potentsiaalsed eelised, nimelt:  
 Kütusevarud on – ajaloolisel perioodil vaadelduna – piiramatult käsutatavad. Ei teki kliimat 

kahjustavaid gaase ega aktinoidide lõhustumisprodukte. 
 Sisemised ohutuskarakteristikud takistavad energia kontrollimatut leket.  
 Põletuskambri materjalide radioaktiivsus võib saja kuni hiljemalt mõnesaja aasta pärast olla 

langenud söetuha radioaktiivse toksilisuse tasemele; sellega on otsustavalt leevendatud 
lõppladustamise probleemi.  

 
 Fusioonienergia potentsiaal on täienduseks taastuvate energiaallikate potentsiaalile, omades aga 

tuule- ja päikeseenergia ees eelist olla sõltumatu ilmastikutingimustest ja aasta- või päevaajast. See 
kehtib ka tsentraalsete ja detsentraalsete süsteemide vahelise nõuetekohase suhte osas.  

 
 Seetõttu on komitee juba mitmes arvamuses avaldanud oma pooldavat seisukohta 

fusioonienergiaalase uurimis- ja arendustöö programmi selgeks ja jõuliseks edendamiseks. Euroopa 
tööstuse jaoks tähendab ITERi ehitamine ja DEMO arendamine tohutut majanduslikku tugevnemist 
ja pädevuste ning uuenduslikkuse kasvu tehniliselt kõige nõudlikumas uues valdkonnas.  Sellel on 
suur tähtsus ka Lissaboni ja Göteborgi strateegiate elluviimisele.  

 
 Lõpetuseks tervitab EMSK rõhutatult Euroopa Liidu Ülemkogu toetust Euroopa pakkumisele ITER 

projekti suhtes ja kutsub nõukogu, parlamenti ja komisjoni üles võtma meetmeid tõepoolest kõikide 
võimaluste ammendamiseks ja vajadusel uute strukturaalsete kontseptsioonide väljatöötamiseks 
rahvusvahelises tööjaotuses rajamaks ITER´it, pidades silmas selle strateegilist võtmerolli olulise 
säästva energiaallika väljatöötamisel, igal juhul Euroopas. 

 

– Kontaktisik:  Siegfried Jantscher 
  (Tel: +32/2 -546 8287 – E-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Võrgule juurdepääsu tingimused – elekter/Sloveenia 
 Ettekandja: hr SIMONS (tööandjad – NL) 
 
– COM(2004) 309 final. – 2004/0109 (COD) – CESE 958/2004 
 

– Kontaktisik: Siegfried Jantscher 
  (Tel: +32/2-546 8287 – E-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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8. KOSMOSELENNU- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIPOLIITIKA 
 

•  GALILEO programmi eduraport 
 Ettekandja: hr BUFFETAUT (tööandjad – FR) 
 
– COM(2003) 112 final – CESE 956/2004 
 

– Kontaktisik: Raffaele del Fiore 
  (Tel: +32/2 -546 9794 – E-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

9. LIIKLUS – TURVALISUS JA OHTUDE VÄLTIMINE 

 

• Sadamaohutus 
 Ettekandja: pr BREDIMA SAVOPOULOU(tööandjad – EL) 
 
– COM(2004) 76 final. – 2004/0031 (COD) – CESE 954/2004 
 

– Kontaktisik: Luís Lobo 
  (Tel: +32/2-546 9717 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Raudtee-ettevõtete load (konsolideeritud tekst) 
 Ettekandja: hr CHAGAS (palgatöötajad – PT) 
 
– COM(2004) 232 final. – 2004/0074 (COD) – CESE 957/2004 
 

– Kontaktisik: Luis Lobo 
  (Tel: +32/2-546 9717 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Rahvusvaheline meresõiduohutuse koodeks 
 Ettekandja: pr BREDIMA SAVOPOULOU(tööandjad – EL) 
 
– COM(2003) 767 final. – 2003/0291 COD – CESE 953/2004 
 

– Kontaktisik: Luis Lobo 
  (Tel: +32/2-546 9717 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
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10. IMMIGRATSIOONIPOLIITIKA 
 

• Võõrtöötajate õiguste kaitse konventsioon 
 Ettekandja: hr PARIZA CASTAÑOS (palgatöötajad – ES) 
 
– Omaalgatuslik arvamus – CESE 960/2004 
 

– Põhipunktid: 
 
 EMSK pooldab vastavalt oma arvamustele Euroopa sisserändepoliitika kohta ning kooskõlas 

Euroopa Parlamendi arvamusega seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid ratifitseeriksid kõigi 
võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse rahvusvahelise konventsiooni.  

 
 Komitee kutsub komisjoni presidenti ja ametis olevat nõukogu eesistujat üles astuma sobivaid 

poliitilisi samme selleks, et liikmesriigid järgneva 24 kuu jooksul ratifitseeriksid konventsiooni ja ka 
EL ratifitseeriks konventsiooni kohe, kui uus konstitutsioon lubab välislepinguid ratifitseerida. 
Ratifitseerimise kiirendamiseks peab komisjon läbi viima uurimuse, milles analüüsitakse 
konventsiooni suhtes olulist liikmesriikide ja Ühenduse seadusandlust.  Lisaks sellele toetavad 
sotsiaalpartnerid ja teised kodanikuühiskonna organisatsioonid EMSK ja komisjoni nende 
ratifitseerimispüüdlustes.  

 

– Kontaktisik: Pierluigi Brombo 
  (Tel: +32/2 -546 9718 – E-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

________________ 
 


