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Plenaaristungil osales Hollandi Euroopa asjade abiminister Atzo NICOLAI, kes selgitas Hollandi kui 
eesistujamaa programmi prioriteete. 
 

1. EUROOPA MAJANDUSHALDUS 
 

• Parem majandushaldus ELis  

 
– Raportöör: hr VAN IERSEL (tööandjad– NL) 

 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1203/2004 
 
− Põhipunktid: 
 
1. Tõhus poliitika ja integratsioon pole mõeldavad ilma selgete ja usutavate institutsiooniliste 

raamideta, mis tagavad EL kokkulepete jätkumeetmed. Sellepärast käsitleb komitee käesolevas 
arvamuses selgesõnaliselt institutsioonilisi ja haldustehnilisi raamtingimusi, seega häid 
valitsemistavasid.  

 
2. Komisjon vajab laienenud EL-is tugevat alust tegutsemiseks. Riikidevahelised koosmõjud 

suurenevad järjest. EMSK hoiatab tungivalt selle tendentsi eest. Selles otsustavas faasis hakkab 
kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamise meetodi laiendamine positiivset mõju avaldama. 
Komitee soovitab konkurentsinõukogule suuremat läbipaistvust. 

 
3. Ülemkogu võtab teadmiseks, et komisjon töötab välja Lissaboni strateegia tugevdamise ja tõhusa 

rakendamise „marsruudi“. EMSK pooldab seda, et „uue stiiliga“ Lissaboni protsessis toetutakse 
„Euroopa 92“ edukale metoodikale. Otsuste rakendamine jätab sageli soovida. Ka muud küsimused 
väärivad oma kohta „uue stiiliga“ Lissaboni protsessis, näit: 

 
– teatud valdkondade tööstuspoliitika, mis kujuneb majandusringkondade (koos 

kollektiivläbirääkimiste osapooltega), komisjoni ja nõukogu konsultatsioonide käigus; 
– EL tehnoloogiaprogrammide ja -platvormide tulemused, enam piiriülest koostööd EL teadus- ja 

uurimisasutuste vahel, samuti kõrgkoolide ja turul osalejate vahelise koostöö soodustamine; 
– regionaalpoliitika, mille eriline rõhk on teadmistel ja innovatsioonil.  

 
4. „Koostöö muutuste nimel“ hõlmab endas suuri võimalusi. See võib tingida uudse kommunikatsiooni 

ja uut liiki koostöö Euroopa integratsiooniprotsessi erinevate huvigruppide vahel. Ka see kuulub 
heade valitsemistavade juurde. 

 

− Kontaktisik: Gilbert Marchlewitz 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – E-post : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 
 

• 2007.- 2013. a  finantsperspektiiv 
 
– Raportöör: hr DASSIS (töövõtjad – EL) 
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− Viide: COM(2004) 101 final – CESE 1204/2004 
 
− Põhipunktid: 
 
 Komitee hindab komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile “Meie ühise tuleviku 

ülesehitamine: laienenud Euroopa Liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid 2007 – 2013” 
üldjoontes positiivselt. Siiski võtab komitee endale seoses teatisega mitmeid reservatsioone, eelkõige 
puuduvate vahendite tõttu EL Lissaboni strateegia ja säästliku arengu edendamiseks.  

 

− Kontaktisik: Roberto Pietrasanta 
   (Tel: 00 32 2 546 93 13 – E-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 
2. MAJANDUSE ELAVDAMINE 
 

• Tegevuskava -- ettevõtlus 
 
–  Raportöör: hr BUTTERS (tööandjad – UK) 
  
–  Viide: COM(2004) 70 final – CESE 1198/2004 
 
–  Põhipunktid: 
 

Komitee tervitab komisjoni tegevuskava ja avaldab taas tunnustust pingutustele, mida ettevõtluse 
peadirektoraat on teinud alates oma tegevuse algusest 2002. a alguses. Ta soovitab siiski määratleda 
täpsed aktsioonid tegevuskava strateegilises osas, mis on vajalikud selle edukaks ellurakendamiseks. 
Samas on komiteele selge, et arvukalt vajalikke meetmeid tuleb rakendada poliitilistel otsustajatel 
väljaspool ettevõtluse peadirektoraati.  
 
Tegevuskana kujutab endast vaid pideva ja pikaajalise protsessi lähtepunkti. Seda protsessi kroonib 
vaid siis edu, kui ta hõlmab horisontaalses mõõtmes suurt osa poliitikavaldkondi ja vertikaalses 
mõõtmes poliitilisi otsustajaid arvukatelt tasanditelt. Tegevuskava ja teised sellega seotud komisjoni 
tulevased algatused peavad nende otsustajate juures positiivset vastukaja leidma. Eelkõige kutsub 
komitee komisjoni teisi peadirektoraate ja liikmesriikide ametkondi üles aktiivset rolli etendama. 
Lähenemisviisi „alguses väikses dimensioonis mõelda „ („think small first“) ülevõtmine EL 
poliitilisse otsustusprotsessi annaks EL institutsioonide poolt olulise panuse intensiivsema 
ettevõtlustegevuse edendamiseks Euroopas.  
 
EL poliitilised otsustajad peavad leidma võimaluse muuta tavaettekujutust ettevõtlusest „vähem 
dramaatiliseks“. Spetsiifilisi gruppe, nagu näiteks noori, aga ka vanemaid inimesi, tuleks innustada 
mõtlema ettevõtlustegevuse kui realistliku ja atraktiivse karjäärivõimaluse peale. 

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

 
 



- 3 - 

Greffe CESE 165/2004 DE/ET   MM/kk …/… 

• Turismipoliitika ning koostöö avaliku ja erasektori vahel 
 
– Raportöör: hr MENDOZA (töövõtjad – ES) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1199/2004 
 
– Põhipunktid: 
 
 Komitee defineerib avaliku ja erasektori vahelise koostöö mitmeid eesmärke praegusel ajal. Need on 

sektoripõhised, sotsiaalsed, majanduslikud ja ökoloogilised eesmärgid. 
 
Lisaks sellele kehtestab ta koostöö põhimõtted ja kriteeriumid. 
 
Põhimõtted: 
 

– pädevus, 
– kaasvastutus, 
– vabatahtlikkus, 
– demokraatia. 
 
Kriteeriumid: 
 

– eesmärkide konkreetsus, 
– asjakohasus, 
– kontrollitavus, 
– proportsionaalsus. 
 
Peale selle soovitab ta nii formaalset kui mitteformaalset koostööd kui konkreetseid koostööliike. 

 Võrdlusuuringus nimetab ja selgitab komitee mitut positiivset näidet avaliku ja erasektori vahelise 
koostöö kohta Euroopa turismis. 

 
 Lõpetuseks teeb EMSK komisjonile ettepaneku kontrollida võimalust luua Euroopa 

Turisminõukogu ja teatab, et kuulutab igal aastal välja ülemaailmse turismipäeva, mille algatajaks 
oli Maailma Turismiorganisatsioon. 

 
– Kontaktisik: Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-post : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
3. DEMOGRAAFILISTE JA SOTSIAALSETE MUUTUSTEGA 

TOIMETULEK 
 
• Teadusuuringute vajadus demograafiliste muutuste teemal 
 
– Raportöör: pr HEINISCH (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm - DE) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1206/2004 
 

– Põhipunktid: 
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 Seoses demograafiliste muutuste ja Euroopa järjest suureneva vanurite hulga elukvaliteediga 

seonduvate võimaluste ja ohtudega teeb komitee ettepaneku:  
 

a) lülitada selleteemaline põhiaktsioon seitsmendasse teadusuuringute raamprogrammi ja 
 
b) rakendada kõrvalmeetmeid, loomaks põhjalikke aluseid õigeaegseks poliitiliseks planeerimiseks, 

otsustamiseks ja tegutsemiseks nii EL kui ka siseriiklikul tasandil.  
 

 Peetakse vajalikuks kõrvalmeetmeid, mis tagavad Euroopa põhiseaduse lepingu artikli II-25 
järgimise, mis annab vanuritele õiguse elada inimväärset ja aktiivset elu ja osaleda sotsiaal- ja 
kultuurielus, muuhulgas: 

 
– ühise seireüksuse (European Observatory) loomine, mille eesmärgiks on üles ehitada Euroopa 

vanurite amet ja andmebaas, mis aitaks koondada ja edastada teadmisi “avatud 
koordineerimismeetodi” parandamiseks ja teha poliitilise tähtsusega järeldusi ja 

 
– kategooria „vananev ühiskond“ loomine EMSK juures. 
 

 
– Kontaktisik: Nemesio Martinez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-post : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• Naisorganisatsioonide kui mitteriiklike osalejate roll Cotonou kokkuleppe 
elluviimisel  

 
– Raportöör: pr FLORIO (töövõtjad - IT) 
 
− Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1205/2004 
 
– Põhipunktid: 
 
 2000. a juunis allkirjastati Cotonou leping Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel. Sellest lepingust sai 

tänu mitteriiklike osalejate olulise panuse tunnustamisele ja siseriiklike arengustrateegiate 
kaasamisele planeerimisse alguse osalusepõhine lähenemisviis arenduskoostöös.  

 
 Selle arvamusega tahetakse tähelepanu juhtida naisorganisatsioonide spetsiifilisele panusele AKV 

riikide arengustrateegiatesse ja uurida, kuidas seda panust suurendada. 
 
 Vastavalt erinevatel foorumitel ja regionaalsetel seminaridel kõlama jäänud seisukohtadele näib 

naiste ühenduste, VVO-de ja organisatsioonide panus siseriiklike strateegiate väljatöötamises olevat 
siiani üsna kasin. Ilmselgelt haigutab lepingus deklareeritud kavatsuste ja nende tegeliku 
realiseerimise vahel sügav kuristik. Ka aktsioonid ning meetmed naiste osaluse suurendamiseks on 
pigem tagasihoidlikud. 
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 Naiste toetamise eesmärgid ja rakendatavad meetmed peavad olema selgemini ja kindlamalt 
defineeritud, kui Euroopa Liit tõepoolest tahab avaldada positiivset mõju naiste ja vaeste inimeste 
elutingimustele. 

 
 Eesmärgiks on luua põhieeldused naiste tegelikule kaasamisele, väärtustamisele ja toetamisele, et 

nad saaksid meestega võrdsel määral oma riigi arendamisele kaasa aidata. 
 
 Soovitused hõlmavad muuhulgas: 
 

– Euroopa Komisjoni delegatsioonidele tuleb ülesandeks teha “soolise võrdõiguslikkuse” toetamine. 
– Tuleb põhjalikult uurida naisorganisatsioonide praegust olukorda AKV riikides. 
– Siseriiklikes strateegiakavades tuleb ette näha naisühenduste toetamise meetmed. 
– Tuleb luua eraldi eelarve kodanikuühiskonna naisorganisatsioonidele. 
– Pidades silmas finantsvahenditele juurdepääsu tuleb naisorganisatsioonidele luua eeliskanalid.  
– Naisorganisatsioonid peavad EMSK poolt korraldatavatel seminaridel olema piisaval määral 

esindatud. 
– EMSK peab lähemas tulevikus korraldama konverentsi naiste kui arenguprotsessis osalejate rolli 

toetamise teemal.  
 

− Kontaktisik:  Susanna Baizou 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – E-post : susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
 

4. PÕLLUMAJANDUS – SOTSIAALMAJANDUSLIKU ARENGU 
FAKTOR 

 

• Linnalähedane põllumajandus 
 
– Ettekandja: hr CABALL I SUBIRANA (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – ES) 
 
– Viide: omaalgatuslik arvamus – CESE 1209/2004 
 
– Põhipunktid: 
 
 Selles omaalgatuslikus arvamuses teeb komitee ettepaneku luua mehhanisme ja instrumente 

linnalähedaste põllumajanduslike alade kaitseks ja edasiarendamiseks. EMSK jaoks on 
esmatähtis nende linnalähedaste alade eksistentsi ühiskondlik, poliitiline ja administratiivne 
tunnustamine ning nende roll linna-maa suhetes. Et see tunnustamine toimuks kõikjal EL-s, teeb 
EMSK ettepaneku algatada linnalähedaste põllumajanduslike alade ühisaktsioon, millega 
tunnustataks nende väärtusi ja funktsioone ja loodaks eeldusi selleks, et iga liikmesriik saaks oma 
seaduste, kuid ka mõningate oluliste ühiste kriteeriumite alusel hoolitseda nende kaitse ja 
edasiarendamise eest. Komitee arvamuse kohaselt peab linnalähedase põllumajanduse ja sellega 
tegelemiseks mõeldud alade dünaamilise ja säästliku arengu tagamine olema protsessi tulemus, 
milles kohalik omavalitsus olulist rolli mängib. Peale selle peab EMSK seoses linnalähedaste 
põllumajanduslike alade ja Euroopa linnalähedase põllumajanduse spetsiifiliste probleemidega eriti 
tähtsaks Euroopa linnalähedase põllumajanduse seireüksuse loomist . See peaks kujunema 
Euroopa linnalähedase põllumajanduse olukorra seire ja uurimise ning vastava teabe levitamise 
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keskuseks.  Peale selle peaks ta olema koht, kus kohalikud ja regionaalvalitsused omavahel 
kohtuvad, kõnelusi peavad, erinevate EL organisatsioonidega suhtlevad ning linnalähedaste alade ja 
nende põllumajanduse säilitamiseks ja arendamiseks algatusi teevad. 

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

5. SISETURG – MAKSUDE ÜHTLUSTAMINE JA 
KAUBANDUSEESKIRJADE LIHTSUSTAMINE 

 

• Ühine käibemaksusüsteem – tavamaksumäärad (uus redaktsioon)  
 
– Raportöör: hr BURANI (tööandjad – IT) 
 
− Viide: COM(2004) 246 final – 2004/ 0079 (CNS) – CESE 1202/2004 
 
− Põhipunktid: 
 
 Selle dokumendiga ei taha EMSK liikmesriikide maksupoliitikat kritiseerida; ta on teadlik asjaolust, 

et nende otsused sõltuvad paljudest riigisisestest, majanduslikest ja poliitilistest faktoritest. 
Sellegipoolest soovitab ta, et kogu see temaatika tuleks lähemas tulevikus uuesti üle vaadata, et 
saaks sisse viia lõpliku süsteemi ja seega vähendada või koguni kõrvaldada ühe kõige suurematest 
takistustest, mis ühistel reeglitel põhineva siseturu loomise teel seisab. 

 

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

 
 

• Seemnevili kolmandatest riikidest – ametlik järelvalve kontrollimise üle 

 
– Raportöör: hr BROS (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – FR) 
 
– Viide: COM(2004) 263 final – 2004/ 0086 (CNS) – CESE 1207/2004 
 
– Kontaktisik: Katalin Gönczy  
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – E-post: katalin.gonczy@esc.eu.int) 

 
 

6. KESKKONNAKAITSE TÖÖSTUSES JA KAUBANDUSES 
 

• Mootorisõidukite tüübikinnitus 

 
– Raportöör: hr RANOCCHIARI (tööandjad – IT) 
 
– Viide: COM(2004) 162 final – 2004/ 0053 (COD) – CESE 1200/2004 
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– Kontaktisik: Aleksandra Klenke 
  (Tel: 00 32 2 546 98 99 – E-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Keskkonnakaitseaspektide arvestamine 

 
– Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad – IT) 
 
– Viide: COM(2004) 130 final – CESE 1208/2004 
 
– Kontaktisik: Katalin Gönczy  
  (Tel.: 00 32 546 98 18 – E-post: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

7. EUROOPA KULTUURI EDENDAMINE 
 

• Filmipärand 
 
– Raportöör: hr BRAGHIN (tööandjad – IT) 
 
– Viide: COM(2004) 171 final – 2004/ 0066 (COD) – CESE 1201/2004 
 
– Kontaktisik: Raffaele Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
 

____________ 
 


