
Register CESE 180/2004   FR/ET – freelance/AK/aa 
ET

 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee 

 
 
 
 

Brüssel, 22. november 2004 
 
 
 
 
 
 

PLENAARISTUNG 
 

27. - 28 OKTOOBRIL 2004 
 
 

ÜLEVAADE VASTUVÕETUD ARVAMUSTEST 

 
 
 
 

 
 

Kõik EMSK arvamuste täistekstid on kättesaadavad kahekümnes 
ametlikus keeles komitee internetilehekülgedel järgneval aadressil: 

 
http://www.esc.eu.int (rubriik "Documents") 

 
 
 



- 1 - 

Register CESE 180/2004   FR/ET – freelance/AK/aa …/… 

 
412. plenaaristungil valiti EMSK uus president ning uuendati juhatuse ja teiste komitee tööstruktuure.  
 

1. ARVAMUS EUROOPA PÕHISEADUSE LEPINGU KOHTA  
 
• Arvamuse eelnõu teemal „ Euroopa põhiseaduse leping“ 
– Pearaportöör: hr MALOSSE (tööandjad – FR) 

 
– Viide: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Põhipunktid:  
 

Käesolev arvamus vastab parlamendi taotlusele, kes otsustas oma põhiseaduskomisjoni algatusel 
paluda komitee arvamust Euroopa põhiseaduse lepingu kohta.  

 
Esimeses osas toob EMSK välja peamised põhjused, miks ta avaldab toetust põhiseaduse lepingu 
ratifitseerimisele liikmesriikides. Komitee on seisukohal, et:  

 
• Põhiseaduse lepingu väljatöötamise viis iseenesest kujutab edasiminekut Euroopa ehitamise 

demokraatlikumaks muutmisel ning et see on tõelise demokraatliku debati tulemus; 
 
• Põhiseaduse leping pakub uue raamistiku liidu toimimisele ja muudab selle arusaadavamaks ja 

kõigile kättesaadavaks; 
 
• Põhiseaduse leping tugevdab liidu demokraatlikku õiguspärasust;  

 
• Põhiõiguste harta kaasamine põhiseaduse lepingusse on märkimisväärne edusamm füüsiliste ja 

juriidiliste isikute õiguste kaitse alal;  
 
• Põhiseaduse leping annab teatud hulgale demokraatlikele edusammudele konkreetse vormi ja 

pakub kodanikele võimaluse otsustada ise nende poliitikate ja tegevuste sisu üle, mida liit 
peab konkreetselt ette võtma nende ootustele vastamiseks. 

 
Kuigi EMSK hinnangul ei arvestatud konvendi ja VVK töös suure hulga kodanikuühenduste 
soovidega, leiab komitee siiski, et esiteks annaks põhiseaduse lepingu tagasilükkamine halvimal 
juhul negatiivse signaali Euroopa üles ehitamise kohta ja tähendaks loobumist kodanikuühiskonna 
saavutatud edusammudest. Teiseks peab EMSK võimalikuks põhiseaduse lepingus väljapakutud 
institutsioonilise raamistiku positiivset kasutamist ja isegi selle parendamist teatud hulga 
operatiivsete meetmete abil. 
 
Teises osas keskendub EMSK kommunikatsioonistrateegiale, mille eesmärgiks on põhiseaduse 
lepingu väärtustamine, arvestades sellega, et antud strateegia kvaliteedist sõltub nimetatud lepingu 
vastuvõtmine Euroopa kodanike poolt. EMSK pakub välja neli tegevustelge:  
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• Informatsioonivahendite ettevalmistamine (need võivad olla põhiseaduse lepingu 

lugemisankeedi vormis), mida on kohandatud iga liikmesriigi erinevate 
rahvastikukategooriate probleemidele (punkt 3.1.3.); 

 
• Kommunikatsioonikampaaniate algatamine läbi meedia ja kodanikule lähedalseisvate 

kommunikatsioonikanalite (kohalikud ja regionaalsed omavalitsused, poliitilised rühmitused 
ja kodanikuühendused (punktid 3.2. ja 3.2.1.)); 

 
• Kõigile kodanikele avatud debattide korraldamine, ärgitamaks ideedevahetust ja 

võimaldamaks veendumuste tekkimist (punkt 3.3.); 
 

• Euroopa institutsioonide (lisaks liikmesriikidele) aktiivne osalemine 
kommunikatsioonistrateegia väljatöötamises ja elluviimises, et anda riiklikele debattidele ja 
põhiseaduse lepingu ratifitseerimisele tõeline piiriülene mõõde (punktid 3.4.3. ja 3.4.2.). 

 
− Kontaktisik: hr Patrick Fève 
  (tel: 00 32 2 546 96 16 – E-post: patrick.feve@esc.eu.int) 
 

2. LISSABONI STRATEEGIA  
 

• Lissaboni strateegia rakendamise parandamine 
– Raportöör: hr VEVER (tööandjad – FR) 
–  Kaasraportöörid: hr EHNMARK (töövõtjad – SE) – hr SIMPSON (ühiskonnaelu eri alasid  

              esindav rühm – UK) 
 
– Viide: Euroopa Ülemkogu konsulteerimistaotlus – CESE 1438/2004 
 
– Põhipunktid:  
 

25. ja 26. märtsi 2004. aasta Euroopa Ülemkogu palus Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteel 
uurida võimalusi ja vahendeid, mis tagaks Lissaboni strateegia parema rakendamise.  
 
Arvamus pakub välja loetelu erimeetmetest, mis esitatakse järgmise aasta kevadisel 
tippkohtumisel. Need meetmed on „majanduskasvu ja ühtekuuluvuse tugevdamine“, „ühisturu 
tõhusam rakendamine“, „innovatsiooni ja kvaliteedi edendamine“, „avaliku ja erasektori koostöö 
edendamine teaduse valdkonnas“, „sotsiaalpoliitika ümberkorraldamine“ ja „aktiivsem 
keskkonnakaitse “.  
 

Ettepanekute ajendiks on kaks olulist põhimõtet:  
 
Esiteks, iga liikmesriik peab strateegia rohkem omaks võtma. Tuleb anda rohkem jõudu nn avatud 
koordinatsiooni meetodile. Teiseks on vaja teavitada kodanikuühiskonda ja liidu kodanikke 
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Lissaboni strateegiast. Kodanikuühiskonna organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid peavad mängima 
Lissaboni strateegia rakendamises selgemat ja laiaulatuslikumat rolli. 
 

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

 

• Euroopa ettevõtete konkurentsivõime  
– Raportöör: hr VEVER (tööandjad – FR) 
 
− Viide: Euroopa Komisjoni presidendi taotlusel koostatud ettevalmistav arvamus – 

CESE 1439/2004 
 
− Põhipunktid:  

 
Euroopa ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks rõhutab komitee nelja nõudmist, mis näivad talle 
üksteisest lahutamatud:  
 
– Esimene prioriteet on taastada majandusosaliste usaldus. 

 
– Teiseks prioriteediks on tagada ühtse turu oluliste sätete kohaldamine ja selle lõpuleviimine, 

mida ei tohiks lükata kaugemale Lissabonis määratud tähtajast aastal 2010 – unustamata 
vajadust seda hiljem pidevalt kohandada. 

 
– Euroopa ettevõtete konkurentsivõime nõuab ka eurole orienteeritud dünaamilise majandusliidu 

(kavandatud tähtajaga 2010) arendamist, mis peaks stimuleerima majanduskasvu ja tööhõivet, 
toetudes adekvaatsele rahanduspoliitikale.  

 
– Lissaboni strateegia struktuurireformide elluviimine nõuab ka suuremat otsustavust ja 

järjepidevust. 
 
Kokkuvõtteks nendib komitee, et Euroopa ettevõtete puudulikul konkurentsivõimel on kõrge hind, 
mida tuleb täna maksta ebapiisavalt ettevõtliku Euroopa eest, mis teeb otsuseid ja kohandub 
rahvusvaheliste muudatustega liiga aeglaselt, mis pole endiselt mitmes valdkonnas lõpule viidud, 
mis on oma reformidega maha jäänud ning mis kasutab oma eeliseid väga puudulikult, sageli 
viivitades, mõnikord ebajärjekindlalt ja seega ebaproduktiivselt. Olukorra parandamiseks on 
vajalik otsustav tegutsemine. Selle õnnestumiseks on vaja kasutada kindlamat majanduskasvule 
suunatud lähenemist, edendades nii pakkumise kui nõudmise majanduslikke tegureid sujuvama ja 
tõhusama Euroopa ühtse turu raames. Komitee toetab eriti viimase kevadise tippkohtumise 
üleskutset edendada uusi reforme toetavaid partnerlussuhteid, seda nii siseriiklikul kui Euroopa 
tasandil, liites tihedamalt sotsiaalpartnereid. Komitee rõhutab vajadust hoida kindlalt kinni 2010. 
aasta tähtajast, mis peab hõlmama nii Lissaboni reformide ellviimist kui ühtse turu lõpuleviimist ja 
tõelise konkurentsivõimelise majandusliidu teostumist, mis arvestaks kõigi rahaliidu tulemustega 
ja vastaks samas täielikult säästva arengu nõudmistele. 
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− Kontaktisik:  hr Alberto Allende 
 (tel: 00 32 2 546 96 79 - E-post: alberto.allende@esc.eu.int) 

 

• Koolitus ja tootlikkus  
– Raportöör: hr KORYFIDIS (töövõtjad – EL) 
 
– Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1435/2004 
 
– Põhipunktid: 

 
Hoolimata haridussüsteemide erinevustest, peavad ELi liikmesriigid käsitlema endid kui ühtset 
"koolitusala".  

 
Euroopa tõhusama hariduskoostöö eesmärgiks on Lissaboni eesmärkide täitmise tulemusena 
tekkinud viivituste kõrvaldamine nii üldiselt ja ühtselt kui võimalik ning see eeldab järgmiste 
konkreetsete poliitiliste valikute tegemist:  
 

– piisavate vahendite olemasolu, mis katab erinevast töötajate arvust ja koolituse ulatusest tulenevad 
vajadused; 

– vajaliku personaliressursi ala õpetajatekaadri leidmine Euroopa ulatuses; 
– õppimiseks kaasaegse raamistiku ja keskkonna loomine; 
– kõikide tasandite haldusasutuste, tööturu osapoolte ja kogu kodanikuühiskonna teadlikkus, 

aktiivne kohalolek ja osalemine; 
– haridusalgatustest kasusaajate osa ja neile omistatud ülesannete ning hariduse pakkujate selgem 

määratlemine ja kõigi kohalikul, siseriiklikul ja Euroopa tasandil toimuvate algatuste järelevalve 
korraldamine; 

– ja lõpuks tõhus jõupingutuste koondamine, et tutvustada kogu algatust, selle sisu ja eesmärkide 
tähendust. 

 
Nimetatud tegevusele dünaamilisuse andmiseks oleks väga vajalik haridustegevuse tavapäraste 
toimumiskohtade (nt perekond, kool ja töökoht) parem kasutamine ja koordineeritus. See toetus 
on tingimata vajalik selleks, et täita oluline ülesanne kujundada aastaks 2010 liidu majandusest 
maailma kõige dünaamilisem teadmistepõhine majandus. 

 
– Kontaktisik: pr Stefania Barbesta 
  (tel: 00 32 2 546 95 10 – E-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Keskkond - majanduslikud võimalus  
– Raportöör: hr BUFFETAUT (tööandjad – FR) 
 
– Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1446/2004 
 
– Põhipunktid: 

 
2004. aasta aprillis taotles tulevane eesistuja Holland EMSK ettevalmistavat arvamust teemal 
„keskkond kui majanduslik võimalus“. Eesistujariik soovis käsitleda mõlematele pooltele 
kasulikke võimalusi, kus keskkonnatehnoloogia ja keskkonnakaitse valdkonna edasiminekud 
võivad aidata saavutada Lissaboni strateegia majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke.  
 
Keskkonna ja konkurentsivõime teemal on käimas aktiivne ja kogu ühiskonda hõlmav debatt, mis 
puudutab esmajoones majanduslikke ja sotsiaalseid ringkondi. Tõstatatud küsimus kõlab 
järgnevalt: kas keskkonnanõudmiste arvestamine on ainult takistuseks ettevõtete 
konkurentsivõimele, või võib tuua endaga kaas ka võimaluse arendada välja uusi ameteid, uusi 
turge, uusi tehnoloogiaid?  
 
Oma ettevalmistavas arvamuses rõhutab EMSK, et muuta keskkonnakaitse tõeliseks 
majanduslikuks võimaluseks ei ole ainult keskkonnaspetsialistide pärusmaa. Keskkonnakaitse on 
juba oluliseks aspektiks nii olulises majandussektoris nagu turism ja vaba aeg. Mis puudutab 
keskkonnakaitsetehnoloogiaid, siis on edu võti reaalse turu loomises ja ettevõtete 
kohanemisvõimes. Enam tuleks tähelepanu pöörata ettevõtete või vastava ala spetsialistide 
vabatahtlikele algatustele tehnoloogiliste uuenduste ja keskkonnakaitse valdkonnas. 
 
On selge, et kui keskkonnakaitsetehnoloogiad võimaldavad tõesti tootmiskulude vähendamist tänu 
energia ja tooraine madalamale tarbimisele, kui nad annavad ettevõttest ja tema toodetest parema 
pildi, arendavad müüki ja vähendavad keskkonnakulutusi, siis hakkavad ettevõtted nende vastu 
huvi tundma ja tagavad nende edasiarendamise. On lihtsalt vaja, et ettevõtted oleksid nende 
tehnoloogiatega tuttavad ja suudaksid hinnata nende tõhusust. Siit tuleneb vajadus luua võrgustik 
teabe ja kogemuste vahetamiseks parimate praktikate ja keskkonnatehnoloogiate kohta, mis võiks 
ühendada avalik-õiguslikke asutusi, ametiliite, tehnika- ja teaduskeskuseid.  
 
Ettevõtjate ja erialainimeste motiveerimine on vajalik. Sama vajalik on klientide ja tarbijate 
motiveerimine, kuna ilma nendeta ei saa olla turgu. Keskkonnakaitsetehnoloogiaid tuleb seega 
näidata avalikkusele tõhusana nii keskkonnakaitse tasandil kui ka tootmistasandil, vastasel juhul 
jäävad nad majandusarengu marginaalseks ja nähtamatuks osaks ning majandusareng toimub ilma 
nendeta.  
 
On esmatähtis, et keskkonnapoliitikate puhul arvestaks nende majandusliku mõjuga, samuti nagu 
majanduspoliitikas tuleb arvestada keskkonnanõudmistega. Nad peavad olema mingil moel 
interaktiivsed, sest ei ole võimalik saavutada edu, kui ei arvestata selle poliitika majandusliku 
teostatavuse ja positiivsete keskkonnamõjudega.  
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– Kontaktisik: hr Robert Wright  

(tel.: 00 32 2 546 91 09 – E-post::robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Majanduslik dünaamika  
– Raportöör: pr FUSCO (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – IT) 
 
–  Viide: ettevalmistav arvamus – CESE 1425/2004 
  
– Põhipunktid: 

 
EMSK hinnangul on VKEd Euroopa majanduse ja tööhõive aluseks, ja seega on nad esimesed, 
keda puudutab Lissaboni eesmärkide realiseerimine. Sotsiaalmajanduslikud ettevõtted (EMS) 
mängivad kasvavat rolli sotsiaalses ühtekuuluvuses ja kohalikus arengus. VKEde ja EMSide 
vahelise interaktsiooni võime, mis seisneb eelkõige EMSide tihedas kasutamises VKEde poolt 
mõlema ettevõtteliigi huvides, on siiani tugevalt alakasutatud. 
 
Seetõttu soovitab EMSK komisjonil uuesti läbi vaadata VKEde ja EMSide olemasolev ja võimalik 
interaktsioon, ja aidata tõestada, et see interaktsioon on kasulik nende kahte liiki ettevõtete 
arengule majandusdünaamikast tulenevate tugevate muudatuste raames, ja eelkõige 
regionaalarengu, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja innovatsiooni strateegiates. 
 
– Kontaktisik: hr Nemesio Martinez 
         (tel: 00 32 2 546 95 01 – E-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

3. TRANSPORT 
 

• Üleeuroopalised transpordikoridorid  
– Raportöör: pr ALLEWELDT (töövõtjad – DE) 
  
–  Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 1426/2004 
 
–  Põhipunktid:  

 
Ühise infrastruktuuripoliitika ja koostöö üldist raamistikku muudavad nii Euroopa Liidu 
laienemine 2004. aasta mais kui ka Lääne-Balkani riikide liitumisperspektiivid.  
 
Järgmisel kahel aastal peaks EMSK tegevuse raskuspunkt kanduma praktilisele kaastööle ja 
osalemisele kodanikuühiskonna organisatsioonide töös kohtadel. Tal tuleb anda asjaomastele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele võimalus aidata kaasa transpordipoliitikas kehtestatud 
eesmärkide saavutamisele.  
 
EMSK koostöö koridoride juhtkomiteede ja Euroopa Komisjoniga peab tugevnema. Selleks peab 
alaline uurimisrühm:  
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– täitma oma uut rolli Kagu-Euroopa tuumikpiirkonna transpordivõrgustiku rajamisel;  

 
– arutlema, kuidas saaks üleeuroopalise transpordi magistraalteede realiseerimisel paremini 

arvestada liikluskorralduse operatiivsete aspektidega, eelkõige tuleks seoses koridoride 
poliitikaga täpsustada intermodaalsuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, sotsiaaltingimuste ja 
tõhususe aspekte; 

 
– aitama kaasa uute transpordi magistraalteede kavandamisele Euroopa naabruspoliitika raames.  
 
Ning lõpuks, Euroopa komisjoni ja juhtkomiteede töö koridorides ja liikluspiirkondades 
peaksid olema tugevamat teineteisega seotud ning Euroopa Parlament peaks olema nende 
töödesse kaasatud.  
 

– Kontaktisik: hr Luis LOBO 
  (tel: 00 32 2 546 97 17 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Sadamaohutus / Muudatus  
–  Raportöör: pr BREDIMA SAVOPOULOU (tööandjad – EL) 
  
–  Viide: COM(2004) 393 final – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
  
– Kontaktisik: hr Luis Lobo  
   (tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

4. ENERGIA 
 

• Elektrienergiaga varustamise ja infrastruktuuriinvesteeringute stabiilsus 
– Raportöör: pr SIRKEINEN (tööandjad – FI) 
  
– Viide: COM(2003) 740 final – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
  
– Kontaktisik:  hr Siegfried Jantscher  

   (tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Energia lõpptarbimise efektiivsus ja energiateenused  
– Raportöör: pr SIRKEINEN (tööandjad – FI) 
  
– Viide: COM(2003) 739 final – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
  
– Kontaktisik: hr Siegfried Jantscher  
  (tel: 00 32 2 546 82 87 – E-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

5. TÖÖSTUSMUUDATUSED  
 

•  Riigiabi terasesektoris  
–  Raportöör: hr LAGERHOLM (tööandjad – SE) 
–  Kaasraportöör: hr KORMANN (DE saadik) 
  
– Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 1431/2004 
 
– Põhipunktid: 

 
Arvamus, mille on ettevalmistanud Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee tööstusmuudatuste 
nõuandekomisjon (CCMI), vaatleb millist rolli mängib riigiabi üldiselt strukturaalsete muudatuste 
raames ja milline oli nende roll täpsemalt Euroopa terasetööstuses. 
 
Kogemused Euroopa terasetööstuse restruktureerimisega näitavad, et riigiabi on kahe teraga 
mõõk. Kuna see eraldatakse ettevõtetele antava abina, siis toob see kasu vaid üksikutele 
ettevõtetele ning viib vahendite valele jagunemisele, sest keskpika ajaperioodi vältel hoitakse turul 
konkurentsivõimetuid tootmisvõimsusi. Kui riigiabi eraldatakse kokkulepitud 
restruktureerimisprogrammi raames, võib see aga leevendada ka sotsiaalseid probleeme ja 
edendada seega tööstusmuutuste tagajärgede aktsepteerimist. Selle protsessi juhtimine sotsiaalse 
dialoogi teel on end õigustanud. 
 
Seda enam tuleb jälgida, et seoses kümne või kaheteistkümne uue ELi liikmesriigiga järgitaks 
täpselt üheselt mõistetavaid teraseabiregulatsioone. Vead, mida tehti 15-liikmelises ELis, ei tohi 
korduda.  
 
Ja siiski valitseb tööstuse muutuste vältimatuse osas praegu poliitikas, majanduses ja 
ametiühingutes üksmeel, samuti nagu vajaduse osas kujundada neid muutusi rahvusvaheliste 
lepingute kaudu. OECD raames algatatud läbirääkimised peaksid kaasa tooma praeguse olukorra 
kestva paranemise, nimelt:  
 

– mitte teha mingeid ülemääraseid mööndusi arengu- ja edasijõudnud arengumaadele ega 
üleminekuriikidele nagu nt Hiina, 
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– mitte keelustada ELi siseselt vajalikke regulatsioone teadus- ja arendustöö ning 
keskkonnameetmete vallas (nt ettevõtetele tekitatud täitmiskulude piirid takistamaks, et 
keskkonnameetmed viivad konkurentsimoonutusteni) ning ka kahjutoovate 
tootmisvõimsuste sulgemise kohta ja 

 
– mitte kehtestada tasakaalustavaid tolle terasetoodete eksportimisel selliste 

soodustuslubade tõttu. 
  
– Kontaktisik: hr Jakob Andersen  
   (tel.: 00 32 2 546 92 58 – E-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

6. TERVISHOID 
 

• Sanitaarohutus, kollektiivne kohustus, uus õigus 
–  Raportöör: hr BEDOSSA (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – FR) 
 
– Viide: Omaalgatuslik arvamus – CESE 1432/2004 
 
– Põhipunktid: 
 

Euroopa tasandil on sanitaarjuhtimine tervishoiu alal ebapiisav ja selle juriidiline toetus väga nõrk. 
Puudu on ka meditsiinilisest õiguspärasusest, seda vahendite vähesuse tõttu. Kõike seda tuleks 
parendada. 
 
Euroopa tervishoiuvõrgustiku loomine annab tunnistust kõigi Euroopa riigivõimude soovist 
ühendada tervishoiuametkonnad ja anda igas Euroopa Liidu riigis tegutsevatele 
sanitaarjärelvalveorganitele järjepidevust ja uut efektiivsust 
 
Võttes arvesse maailma juba kaks aastakümmet raputanud järjestikuseid kriise, soovitab Euroopa 
majandus- ja sotsiaalkomitee pidada regulaarselt kõrgetasemelisi tervishoiualaseid Euroopa 
konverentse. 
 
Nende konverentside eesmärgiks on arutada kollektiivsete meetmete üle, anda täpset teavet nende 
kriiside kohta, pakkuda kooskõlastatud vastuseid, hinnata väliste ohtude riski, aidata kiire 
diagnostikaga ja pakkuda selles osas adekvaatseid vastuseid. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee soovitab anda juba praegu loodavale Stockholmi Euroopa 
sanitaarjärelvalve keskusele ulatuslik ja tugevdatud mandaat oluliste ja pidevate tervishoiualaste 
aruannete koostamiseks ja lasta Euroopa Liidu riikidel rakendada vajalikud meetmed seejuures 
lähimuse põhimõtet järgides. 
 
Majandus ja sotsiaalkomitee meenutab, et tema soovitused on omavahel seotud ja eeldavad 
Euroopa Liidu riikide tugevat tahet nende teostamiseks, nimelt: 
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• Haldussuutlikkuse tugevdamine koos piiriülese liigendusega ning kõikjal tunnustatud ja 
vastuvõetav juhtimine; 

 
• Volitused ja juriidilised vahendid selle toetamiseks; 
 
• Otsustusprotsessi läbipaistvus ja kõigi poolte poolt järgitav, range käitumiskoodeks, mis puudutab 

suhtlust tervishoiu turvalisuse valdkonnas; 
 
• Tugevdatud koostöö ja kõigi järelvalve ja seireorganite sidumine ühtseks võrgustikuks; 
 
− Kontaktisik: hr Alan Hick 
  (tel: 00 32 2 546 93 02 – E-post: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Patsientide liikuvus Euroopa Liidus  
– Raportöör: hr BEDOSSA (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – FR) 
 
– Viide: COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004 
 
– Põhipunktid: 

 
Komisjoni teatis patsientide liikuvuse kohta sisaldab rea konkreetseid ettepanekuid erinevates 
valdkondades, mis peaksid võimaldama lõimida ühenduse poliitikasse asutamislepingutes 
sätestatud eesmärk - tagada inimese tervise kõrgetasemeline kaitse. 
 
Ühenduse õigusest lähtuvalt on ühenduse kodanikul õigus tervishoiuteenustele teistes 
liikmesriikides ja nende kulude hüvitamisele. Praktikas ei ole siiski alati lihtne seda õigust 
kasutada. 
 
EMSK toetab üleeuroopalist strateegiat, millel on järgmised eesmärgid:  

 
• parandada koostööd Euroopa tasandil ressursside paremaks kasutamiseks;  
• jõuda Euroopa tasandil ühisele arusaamale patsientide isiklike ja sotsiaalsete õiguste ja 

kohustuste küsimustes; 
• vabade ravimahtude jagamine ja piiriülene hooldus. 

 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on täielikult nõus otsusega Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja 
struktuurifondide rakendamiseks, püüdes lihtsustada investeeringuid tervishoiuvaldkonda, 
tervishoiuinfrastruktuuride ja arstliku pädevuse arendamisse, mis on saanud ühenduse 
finantsinstrumentide interventiooni esmatähtsateks suundadeks.  
 
Liikmesriikidevaheline koostöö peab võimaldama välja tuua ühiseid eesmärke, mis rakendatakse 
ellu riiklike tegevuskavade raames. Oluliste näitajate valik lubab omakorda tähelepanelikult 
jälgida tervishoiupoliitika arengut igas liikmesriigis ja Euroopa Liidus. 
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Komitee meenutab üht vahendit, mis muutub möödapääsmatuks: seireüksus või agentuur peaks 
jälgima, analüüsima ja vahetama riiklikke tervishoiupoliitikaid puudutavat teavet, kusjuures 
loomulikult tuleb vastavalt EÜ asutamislepingule kinni pidada lähimuse põhimõttest ja riiklikust 
pädevusest. 
 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee saab vaid heaks kiita komisjoni soovi kasutada Avatud 
Kooskõlastusmeetodi rakendamist, mis sisaldab nt järgmiseid punkte: 

 
• Heade praktikakogemuste vahetused;  

• Struktuuride ja praktikate olulised näitajad;  

• Tervisetoodete kättesaadavuse parendamine;  

• Riiklike süsteemide kooskõlastamine, vältimaks dumpingu ja volituste kaotamise efekti 

piiriülesel tasandil;  

• Vajadus luua ühtne ravimiturg. 

 
See on üks esimesi kordi, kus Euroopa Komisjoni viis peadirektoraati ühendavad oma poliitilise 
tahte, oma oskused ja vahendid ühise eesmärgi nimel: anda Euroopa erinevatele riikidele 
võimalused kooskõlastada oma tervishoiu- ja sotsiaalkaitse poliitikad kõigi Euroopa Liidu 
kodanike hüvanguks. 

 
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee soovib seepärast moodustada töökonna, selleks et jälgida 
tervishoiupoliitikaid lihtsalt, ent pidevalt. 

 
− Kontaktisik: hr Alan Hick 

(tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Tervishoid ja vanurite hooldus  
− Raportöör: hr BRAGHIN (tööandjad – IT) 

 
− Viide: COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004 
 
− Põhipunktid: 

 
Arvestades fakti, et õiguslikult ei ole võimalik ühenduse poliitika tervishoiu ja hoolduse 
valdkonnas, rõhutab Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee, et "avatud kooskõlastusmeetod" 
kujutab endast erakordselt tähtsat vahendit kõrge kvaliteediga, kõigile kättesaadava ja 
jätkusuutliku tervishoiu ja hoolduse kaasajastamise ja arendamise eesmärkide saavutamisel – seda 
ka erinevates tingimustes ning kasvava surve ja suurenevate väljakutsete puhul. 
 
Sellise "avatud kooskõlastusmeetodi" rakendamine tegelikkuses eeldab terve rea näitajate 
kindlakstegemist, mis aitavad täita praeguseid lünki teadmistes ja võimaldavad samal ajal arvesse 
võtta olemasolevaid asjaolusid ja kogu ühiskonda puudutavaid arengutendentse, mis avaldavad 
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mõju iseäranis tervishoiu ja hoolduse valdkondadele. Need näitajad peavad hõlmama nii 
struktuurilisi aspekte (teenusteahel, varustus, personal, asjakohane haridus ja kogemused jne) kui 
ka hooldusteenuste kvaliteeti (teenuste osutamise ja ravi tingimused, operatiivsuunised, 
meditsiinilised standardid ja praktikad, patsiendi õiguste kaitse jne) ning teenuste osutamise 
spetsiifilisi tulemusi teenuste liikide lõikes ja ühiskonna vastavaid ootusi.  
 
Teatises soovitatud "järgmised sammud" puudutavad probleemi äärmiselt tähtsaid aspekte ja 
juhivad tähelepanu olulistele valdkondadele. Ettepanekud on siiski üsna üldised, mis peidab 
eneses ohtu, et nad jäävad liiga ähmaseks ega too avatud kooskõlastusmeetodi puhul kaasa olulist 
edu. 
 
Komitee toetab konkreetsemate “ühiste eesmärkide” kindlaksmääramist, kui need ei sisalda liiga 
palju eeskirju ega mõjuta negatiivselt siseriiklike süsteemide korraldust ja kui ettenähtud “riikide 
aruanded” kujunevad kasulikuks vahendiks, toomata kaasa halduskulude suurenemist või uute 
liikmesriikide piiratud võimalusi ületavaid kohustusi. 
 
Teiselt poolt on tähtis ja tungivalt vajalik arendada tegevust teenuste osutajate ja spetsialistide 
koolitamiseks, et sobivate ametialase ja täiendkoolituse meetmete abil saavutada ühtne 
kvalifikatsioonitase tervishoiu kutsealadel ja sotsiaalkutsealadel, mille esindajad osutavad 
hooldusteenuseid. See eeldab koolitust, mis ei ole ainult tehnilise suunitlusega, ning uute oskuste 
omandamist nagu näiteks infohaldus võrgus ja kulude juhtimine pikaajalises perspektiivis. 
Selliseid uusi koolitusmudeleid tuleb ühenduse meetmetega toetada ja arendada kasutamaks ära 
"avatud kooskõlastusmeetodi" raames vahetatud kogemusi. 

 
– Kontaktisik: pr Stefania Barbesta 
   (tel 32 2 546 96 19 – E-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

7. VÄLISPIIRIDE HALDAMINE JA ISIKUTE VABA LIIKUMINE  
 

• Kolmandate riikide kodanike lubamine Euroopa Ühendusse 
teadusuuringute läbiviimise eesmärgil  

– Raportöör: hr KING (tööandjad - UK) 
 
– Viide: COM(2004) 178 final - 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
– Põhipunktid: 
 

EMSK kiidab üldiselt heaks teatise ja selles väljendatud ettepanekud. Komitee soovib siiski 
rõhutada järgmiseid punkte:  
 

• ilma ühiste pingutusteta paljudes valdkondades ei näi arv 700 000 täiendavat teadurit aastaks 
2010 realistlik;  
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• tuleks esitada võrdlevad andmed vahendite mahu kohta, mida riigid nagu Jaapan ja Ameerika 
Ühendriigid eraldavad teadurite õpingute, liikuvuse ja karjääri edendamiseks; 

 
• komisjoni poolt pakutud “teadusasutuse” määratlust tuleks täiendada nii, et see hõlmaks ka 

uurimisstipendiume eraldavaid avalikke või eraasutusi; 
 

• teaduri staatus võib teatud juhtudel olla määratlemata; on selge, et mõned vastuvõetud 
isikutest võivad vajada varjupaika ja kaitset vastavalt 1951. aasta Genfi Konventsioonile; 

 
• komisjon peaks kehtestama menetluse, mis võimaldaks kolmandate riikide teadurite 

tunnustamist ja rakendamist teaduritena; 
 

• süvendada tuleks läbipaistvuse puudumise küsimusse erialases kvalifikatsioonis ja pädevuses;  
 

• naised on alaesindatud teadusuuringute valdkonnas, eelkõige juhtimises ja juhtivatel 
ametikohtadel; see on eriti levinud kolmandate riikide teadurite puhul; 

 
• ajude äravool mõningates arengumaades on murettekitav;  

 
• Ühendkuningriiki kutsutakse üles direktiiviga liituma, nagu Iirimaa on juba teinud.  

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

8. NARKOOTIKUMID JA NARKOMAANIA 
 

• „Argo“ programm  
–  Raportöör: hr PARIZA CASTANÕS (töövõtjad – ES) 
 
– Viide: COM(2004)384 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
–  Põhipunktid: 

 
Liikmesriikide ametkondade omavahelised koostööraskused ARGO programmi raames on selgelt 
välja toonud riikide välispiiride alase koostöö nõrkuse.  
 
EMSK on seisukohal, et tulevikus on vaja minna lihtsast riikidevahelisest halduskoostööst edasi 
ning luua solidaarne ühenduse süsteem välispiiride, viisade-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika 
osas. Seda peab tegema ühtse poliitika osana ning finantsperspektiivide väljatöötamisel 2007. 
aastaga algavaks perioodiks peaks selle lähenemisega arvestama.  
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EMSK nõuab, et välispiiride, viisade, varjupaiga ja sisserände alase koostöö osas tagaksid 
liikmesriikide vastavad ametiasutused alati humaanse ja inimväärika käsitluse, kooskõlas ELi 
põhiõiguste harta ja rahvusvaheliste inimõiguste alaste konventsioonidega. 

 
– Kontaktisik: hr Pierluigi Brombo 
   (tel: 32 2 546 97 18 – E-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 

 

• Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus 
– Pearaportöör: hr OLSSON (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – SE) 
 
− Viide: COM(2003) 808 final – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
–  Põhipunktid:  

 
Komitee tervitab määruse ettepanekut, mille eesmärgiks on Järelevalvekeskuse rolli tugevdamine, 
selle tööorganite toimimise kohandamine ning mõningate küsitavuste väljaselgitamine, mis on 
esile kerkinud algse määruse rakendamisel. See kõik vastab EMSK varasematele seisukohtadele 
narkomaaniaga seotud riskide ennetamise ja vähendamise kohta. 
 
EMSK kutsub seega vastavaid kodanikuühiskonna organisatsioone üles osalema NNEJ töös. 
Lisaks teeb EMSK ettepaneku luua järelevalvekeskuse juurde kontaktkomitee, mis koosneks 
Euroopa vastava valdkonna võrgustike esindajatest, kes võivad rahvuslike teabekeskuste poolt 
antavat teavet täiendada. 
(Rahvuslikud teabekeskused on järelevalvekeskuse juurde kuuluva Narkootikumide ja 
Narkomaania Euroopa Teabevõrgu (REITOX) osaks). 

 
− Kontaktisik: pr Stefania Barbesta 

  (tel: 00 32 2 546 95 10 – E-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 

9. MAKSUSTAMINE JA FINANTSTEENUSED  
 

• Aktsiisiga maksustatavate kaupade liikumine  
–  Raportöör: hr WILKINSON (tööandjad – UK) 
 
− Viide: COM(2004) 227 final – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
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–   Põhipunktid: 

 
Siseturu toimimine tõi aktsiisiga maksustatavate kaupade osas kaasa keerukad üksikasjalikud 
eeskirjad, mis mõningatel juhtudel viis ebakindluseni küsimuses, kuidas sätteid tuleks kohaldada, ja 
põhjustas asjaomastele ettevõtetele märgatavat bürokraatia kasvu.  
 
Komisjoni ettepanekud hõlmavad äritehinguid, müüki eraisikutele ja kaugmüüki. Nende 
eesmärgiks on muuta selgemaks, lihtsustada ja ühtlustada seadusandlust, mida kohaldatakse 
ühendusesiseselt liikuvatele kaupadele, millelt on juba mingis liikmesriigis aktsiis tasutud, ning 
liberaliseerida kaupade liikumist, et EL-i tarbijad saaksid siseturu eelistest suuremat kasu.  
 
Komitee toetab mõlemat eesmärki. 

 
− Kontaktisik: pr Borbála Szij 

  (tel: 00 32 2 546 92 54 – E-post: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

– Töömahukatele teenustele kehtestatud käibemaks – uued liikmesriigid 
Raportöör: hr PEZZINI (tööandjad – IT) 

 
− Viide: COM(2004) 295 final – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Põhipunktid:  
 

Komitee kahetseb, et nõukogu ei ole veel saavutanud kokkulepet direktiivi ettepaneku suhtes ning 
toetab komisjoni ettepanekut pikendada direktiivi 1999/85/EÜ kehtivust.  

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

 

• Edasikindlustus  
– Raportöör: hr FRANK von FÜRSTENWERTH (tööandjad – DE) 
 
– Viide: COM(2004) 273 final – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
– Kontaktisik: hr Jean-Pierre Faure 

   (tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-post: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
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10. KONKURENTSIPOLIITIKA 
 

• Kontsessioonid ja avaliku ning erasektori koostöö  
– Raportöör: hr LEVAUX (tööandjad – FR) 
  
– Viide: COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004 
 
– Põhipunktid: 
 

Andes oma panuse komisjoni algatatud debatti, mis käsitleb Rohelist raamatut avaliku/erasektori 
koostöö (PPP) kohta, leiab EMSK, et praegu on esile kerkimas spetsiaalne PPPde alane 
seadusandlus paljudes riikides, ja saadud kogemuste põhjal on soovitatav: 
 
a) lasta PPP erinevatel vormidel mitme aasta jooksul areneda; 
b) saada liikmesriikidelt pidevalt teavet erinevate PPP vormide ja esinenud raskuste kohta; 
c) luua koostöös liikmesriikide, komisjoni ja kodanikeühenduste – nende hulgas EMSK – 

esindajatega PPP arengu seireüksus; 
d) rõhutada, et PPPde ja kontsessioonide jaoks rakendatakse üleeuroopalistele riigihangetele 

kehtivaid piirmäärasid (tööd, teenused); neist piirmääradest allpool rakendab iga liikmesriik 
oma reegleid, et vältida ülemäärast administratiivset keerukust,; 

e) avaldada enne aastat 2007 teatis, mis selgitab: 
 

• kontsessioonide ja PPPde definitsiooni, 
• sega- või poolriiklike üksuste konkurentsipositsiooni, 
• avatud läbirääkimistega menetlust ja reklaamiprotseduuri, 
• „arendaja“ võimalust, mis soodustab uuenduslikkust,  
• riigiabide osatähtsust sega- või poolriiklike üksuste puhul. 

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

11. PÕLLUMAJANDUS JA KOLMANDAD RIIGID 
 
• Põllumajandus ja toiduainete ohutus Euro-Vahemere partnerluse raames 
–  Raportöör: hr NILSSON (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – SE) 
 
–   Viide: infoaruanne CESE 731/2004 fin – CESE 
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–   Põhipunktid: 
 

Euroopa ja Vahemere piirkonna majandus- ja sotsiaalnõukogude ning samalaadsete 
institutsioonide kohtumised, mis toimuvad alates aastast 1995, soovivad kaasa aidata paremale 
Euro-Vahemere partnerluse peateemade mõistmisele ja parendada vastastikust majandusliku ja 
sotsiaalse olukorra tundmist.  
 
Viimase Euro-Vahemere tippkohtumise ajal Maltal otsustati, et järgmine kohtumine toimub 
Valencias, Hispaanias aastal 2004. 
 
Tippkohtumise ettevalmistusrühma kuulub, lisaks Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele, 
Hispaania Kuningriigi majandus- ja sotsiaalnõukogu, Malta majandus- ja sotsiaalarengu nõukogu 
(MCESD) ja Tuneesia majandus- ja sotsiaalnõukogu. EMSK on Euro-Vahemere tippkohtumiste 
ettevalmistuskomitee alaline liige ja aitab selle tööle lisaks muule kaasa infoaruande 
koostamisega.  
 
Sel aastal on EMSK infoaruande teemaks: „Põllumajandus ja toiduainete ohutus Euro-Vahemere 
partnerluse raames“. See on välja töötatud koostöös Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogu (OKE), 
Iisraeli majandus- ja sotsiaalnõukogu, Itaalia CNELi, Palestiina delegatsiooni ja EL-Türgi CCM-i 
Türgi delegatsiooniga. 
 
Hispaania Kuningriigi majandus- ja sotsiaalnõukogu koos Prantsusmaa majandus- ja 
sotsiaalnõukogu, Kreeka majandus- ja sotsiaalnõukogu (OKE), Itaalia CNELi ja Tuneesia 
majandus- ja sotsiaalnõukoguga esitleb teksti pealkirjaga „Immigratsioon ja koostöö piirkonna 
riikide vahel“.  
 
Vahemerepiirkonna riigid on EL suuruselt teine eksporditurg põllumajandustoodete ja toiduainete 
osas. Infoaruanne keskendub „toiduainete ohutusele; selles rõhutatakse, kui tähtis on asjaolu, et 
põllumajandusorganisatsioonid, toiduainetetööstus, tarbijad ja töötajad saavad osaleda arengus.  
 
EMSK struktuur ja võrgustikud peaks võimaldama tal korraldada konverentsi teemal „Koostöö 
toiduainete ohutuse suurendamiseks“.  
 

Et saavutada soovitud areng toiduainete tootmise ja „toiduainete valmistamise ohutuse" osas, tuleb 
määratleda ja analüüsida teatud hulka valdkondi, nagu näiteks rohkem koolitus-, nõuande ja 
teadusprogramme. 
 
On oluline anda neile valdkondadele Barcelona protsessi eesmärkide raames poliitiline prioriteet, 
et MEDA programm võimaldaks luua ka vajalikud tingimused põllumajanduse arendamiseks ja 
toiduainete ohutuseks.  

 
–  Kontaktisik: hr Michael Wells 
   (tel: 00 32 2 546 82 83 – E-post: michael.wells@esc.eu.int) 
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• Põllumajandussaaduste ja toodetega seotud teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmed / kolmandad riigid ja siseturg  

–  Raportöör: hr NIELSEN (ühiskonnaelu eri alasid esindav rühm – DK) 
 
–  Viide: COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Kontaktisik:  Mrs Eleonora Di Nicolantonio  
  (tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
12. TARBIJAKAITSE  

 

• PAH / Õlid ja rehvid  
– Raportöör: hr SEARS (tööandjad – UK) 

 
– Viide: COM(2004) 98 final – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 

 
– Kontaktisik:  hr Robert Wright  

  (tel.: 00 32 2 546 91 09 – E-post: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Triklobenseen  
– Raportöör: hr SEARS (tööandjad – UK) 
 
– Viide: COM(2004) 320 final – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
– Kontaktisik: hr João Pereira dos Santos 
    (tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mal: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

13.INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA  
 
 

• Euroopa kiirteel 
–  Raportöör: hr McDONOGH (tööandjad – IE) 
  
–  Viide: COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
  
–  Põhipunktid: 

 
Komitee kutsub komisjoni üles: 
• Jätkama õigusliku raamistiku kohaldamist kõigis liikmesriikides, sealhulgas uutes 

liikmesriikides;  
• Tegema selles valdkonnas otsuseid ja võtma vastu mõiste „lairiba“ täpse määratluse, mida 

kohaldataks kogu liidu territooriumil;  
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• Kaasama “lairiba” täpsesse määratlusse ka minimaalsed nõuded ühenduse kvaliteedi koha;  
• Edendama lairibavõrkude laiendamist, et need kataks mõistliku tähtaja jooksul kogu liidu 

territooriumi ja tooma välja sellealased puudujäägid oma tulevastes aruannetes;  
• Tarbijate ja EL ressursside efektiivse kasutamise huvides kavandama õigusaktide vastuvõtmist, 

mis korraldaks infrastruktuuride jagamist kolmanda põlvkonna operaatorite vahel, kiirendama 
juurdepääsu, vähendama keskkonnamuresid ja teenuste osutamise maksumust;  

• Tegelema julgeolekuküsimustega uute teenuste levitamisel tarbijate poolt, suurendades 
tarbijate usaldust uute tehnoloogiate ja uute teenuste vastu.  

 
– Kontaktisik: hr Raffaele Del Fiore  

   (tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
_________________ 


