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Euroopa Liidu sarnased kaugeleulatuvad ja pikaajalised projektid kogevad nii häid kui 
ka kehvemaid aegu ning nende tugevust saab mõõta suure demokraatia baromeetri 
abil, mille kaudu saavad inimesed avaldada rahulolu oma juhtide ja valitsustega.

Vastupidiselt kõigile ootustele valis Ühendkuningriik Brexiti ja Ameerika Ühendriigid 
Donald Trumpi.

Kodanikud on väljendanud oma tahet ja ehkki tulemused võivad põhjustada teatavat 
ärevust, tuleb vaadata tulevikku. Mõlema valimise tagajärgi ei ole veel täielikult hin
natud, kuid üks on kindel: Euroopa peab uue reaalsusega kohanema ja konstruktiivselt 
reageerima.

Kuidas aga taastada kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu? Mul ei ole vähematki 
kahtlust, et vastus sõltub kodanikuühiskonnast ja sellest, kui muutusealdis ta on. Sealt 
saab alguse iga positiivne liikumine. Kodanikud tuleb esile tõsta ja neilt õppida. Olgu 
siis tegu terrorirünnakute või rändekriisiga. 2016. aastat jäävad meenutama nii need 
õudused kui ka rändajate ja pagulaste rekordiline sissevool Euroopasse. Ja jälle oli just 
kodanikuühiskond eesliinil. Tavainimesed ja organisatsioonid panid toime erakordseid 
tegusid inimeste jaoks, kes olid kaotanud kõik, tundsid kannatusi ja meeleheidet. Ins
pireerivaid kaasatundmise näiteid on kõigist liikmesriikidest.

EMSK kodanikuühiskonna meediaseminar oli sel aastal pühendatud rändeala
sele teabevahetusele: eesmärk oli aidata aru saada, millist rolli mängib meedia kogu 
Euroopas selles, kuidas avalikkus reageerib kriisile. Loodetavasti andsime seminaril tänu 
kogemuste ja heade tavade tutvustamisele oma panuse konstruktiivsema lähenemis
viisi kujundamisse. Lisaks tunnustatakse 2016. aasta EMSK kodanikuühiskonna 
auhinnaga väljapaistvaimaid tegusid pagulaste ja rändajate vastuvõtmisel ja integ
reerimisel Euroopasse. Komitee täiskogu istungjärgu 15. detsembri istungil antakse 
auhinnad üle viiele nominendile: Artemisszió Foundation – Ungari; Dionysis 
Arvanitakis – Kreeka; ILIAKTIDA Greece – Kreeka; SOS Méditerranée – Sak-
samaa; SOS Racismo Gipuzkoa – Hispaania.

Teabe levitamise ja tõelise piiriülese humanitaarvõrgustiku loomise seisukohalt on määrav 
tähtsus kõigi Euroopa heade eeskujude tutvustamisel. Teabevahetus on saanud olulise
maks kui iial enne. Enam ei piisa tundetust tegutsemisest – oluline on suurendada tead
likkust sellest, kuidas inimeste elu parandada. Komitee võttis nõuks need püüdlused ja 
inimesed rambivalgusesse tõsta, sest just tänu sellistele inimestele püsib Euroopas lootus.

Gonçalo Lobo Xavier
EMSK teabevahetuse eest vastutav asepresident
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ELi rahapesuvastased meetmed peavad hõlmama 
kõiki suure riskiga kolmandaid riike
Nimekiri suure riskiga kolmandatest rii
kidest, kellele kehtivad (14. juulil avalda
tud) hoolsusmeetmed, ei sisalda paljusid 
riike, keda arvatakse tegutsevat maksu
paradiisidena rahapesu jaoks, eelkõige 
neid, keda on nimetatud nn Panama 
dokumentides. Komitee arvamuses ELi 
rahapesuvastase direktiivi kohta soovi
tatakse koostada uus nimekiri suure ris
kiga kolmandatest riikidest või laiendada 
meetmete ulatust.

Raportöör Javier Doz Orrit (ES, tööta
jate rühm) ütles täiskogu detsembri 

istungjärgul, et „vabakaubanduslepped 
ja majanduspartnerluslepingud peaksid 
sisaldama peatükki rahapesu, maksu
dest kõrvalehoidumise ja maksustamise 
vältimise vastaste meetmete kohta“. 
Komitee on vastu võtnud kaks arvamust 
rahapesu, terrorismi rahastamise ja mak
sudest kõrvalehoidumise vastase võitluse 
kohta. Arvamustes kutsutakse üles looma 
Euroopa pangakontode keskregistri, 
tagama suurema läbipaistvuse äriühin
gute ja usaldusfondide kasusaajate osas, 
võitlema ebaausa maksukonkurentsiga, 
astuma samme ettemaksekaartide abil 

tehtavate finantstehingute anonüüm
suse küsimusega tegelemiseks ning 
kehtestama tugevama kontrolli rahapesu 
andmebüroode vahelise koostöö kaudu.

„Kõigi rahapesuga seotud rikkumiste, maksu-
pettuste, korruptsiooni ning terrorismi ja selle 
sidemete rahastamise õiguslik kohtlemine 
tuleks ühtlustada Euroopa tasandil, samuti 
ka sanktsioonid rahapesuvastaste direktii-
vide eeskirjade rikkumise eest,“ ütles komi-
tee arvamuse „Maksuhaldurite juurdepääs 
rahapesuvastasele teabele“ raportöör Petru 
Sorin Dandea (RO, töötajate rühm). (mm)�l

Kümnes kodanikuühiskonna 
meediaseminar Viini 
diplomaatilises akadeemias tõi 
kokku rekordarvu osalejaid
Kümnes kodanikuühiskonna meedia
seminar toimus 24.–25. novembril 2016 
Viinis asuvas diplomaatilises akadeemias, 
tuues kokku mitte ainult kodanikuühis
konna esindajad, vaid ka diplomaadid, 
rahvusvaheliste organisatsioonide esin
dajad ja ajakirjanikud. Seminari toetasid 
ÜRO teabekeskus Viinis, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet, Austria Euroopa 
asjade, integratsiooni ja välisministee
rium, ELi eesistujariik Slovakkia ja Viini 
linn. Arutelu juhtis EMSK asepresident 
Gonçalo LoboXavier. EMSK president 
Georges Dassis osales avaistungil ning 
EMSK liige Georgi Stoev, rühmade esi
mehed Luca Jahier ja Gabriele Bischoff 
ja sektsiooni esimees Pavel Trantina 
osalesid aktiivselt paneelaruteludes. 

Rändealase teabevahetuse teemale 
keskendunud arutelud toimusid neljas 
rühmas, kus käsitleti rändajate ebasea
duslikku üle piiri toimetamist, meedia 
rolli, sotsiaalset integratsiooni ja poliitika
kujundajate rolli.

Eksperdid, teemaga isiklikult seotud 
sõnavõtjad, teemale pühendunud aja
kirjanikud ja kodanikuühiskonna esin
dajad koos aktiivse publikuga ärgitasid 
elavaid arutelusid nii uute kui ka juba 
teadatuntud andmete üle ning tekita
sid nii mõnegi liigutava hetke. Euroopa 
Majandus ja Sotsiaalkomitee avaldab 
2017. aasta alguses komitee veebilehel 
brošüüri huvitavate ja oluliste sõnavõt
tude ning seminari põhijäreldustega. 
Brošüüri trükitakse väheses koguses ka 
paberkandjal. (sma)� l

EMSK arvates peab Euroopa 
paremini tarbijate huvide 
eest seisma
Komitee on koostanud kolm olulist 
arvamust asukohapõhise piiramise, 
rändlustasude ja postipakkide kät-
tetoimetamise kohta, milles nõutakse, 
et Euroopa Komisjon muudaks oma ette
panekuid nii, et ühtne turg saaks tarbijate 
jaoks tegelikkuseks.

Komitee on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek asukohapõhise piiramise 
kohta ei vähenda tõenäoliselt tarbijate ja 
ettevõtjate nördimust, ning soovitab luua 
interneti ja internetivälisele kaubandu
sele võrdsed tingimused, kõrvaldades 
takistused kaupade ja teenuste piirüleselt 

ostmiselt ja müümiselt. EL peab tegelema 
liikmesriikide väga erinevate tööstuspolii
tikate ja asjaomaste õigusaktidega.

Rändlustasude osas väljendas komitee 
tõsiseid kahtlusi operaatorite võimaluse 
suhtes pidada läbirääkimisi hulgihinna 
kujundamise üle sõltumatult regulee
ritud hindadest, nagu nähakse ette 
komisjoni ettepanekus. Probleem seisneb 
selles, et hulgihinna innovatiivne kujun
damine sõltumatult reguleeritud hinda
dest ei oleks seotud tegelikult tarbitud 
mahuga ning läbirääkimised viivad tõe
näoliselt kartellide tekkeni ja valitsevate 

operaatorite poolsete kuritarvitusteni. 
Lisaks võib tarbijaid tabada üldine riigi
siseste hindade tõus, mille eesmärk on 
kompenseerida rändlustasude tulude 
vähenemist. Seepärast pooldab komitee 
ennetavaid meetmeid ja suuremat läbi
paistvust, et tarbijad oleksid täielikult 
teadlikud oma telefoniarve üksikasjadest.

Välismaistelt ekaubanduse ettevõtjatelt 
saadavate postipakkide piiriülese kät-
tetoimetamise tariifid võivad olla ligi 
viis korda kõrgemad kui riigisiseste saa
detiste puhul. Sellised erinevused ei ole 
seletatavad sihtriigi täiendavate kulu
dega ning need hirmutavad tarbijaid 
teistest liikmesriikidest oste sooritamast. 
Komitee arvates peaks komisjon kehtes
tama kõigile pakkide kättetoimetamise 
teenuse osutajatele ranged tähtajad 
oma tariifide alandamiseks ning peaks 
ähvardama tariifide ülempiiride sead
misega, kui nõudmistest kinni ei peeta. 
(cad/dm)� l
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Tarbijate toodetud energia: võimalused ja 
väljakutsed ELis
Tootvad tarbijad on tänapäeva äärmiselt keerulisel 
energiaturul uustulnukad. Nad on üksikisikud, maja
pidamised või ühistud, kes nii toodavad kui ka tarbivad 
energiat, sageli kohalikul tasandil. Näiteks võivad nad 
toota energiat, kasutades väikseid tuulegeneraatoreid, 
fotogalvaanilisi päikesepaneele, päikesekollektoreid 
või soojuspumpasid.

Oma arvamuses tootvate tarbijate energia ja 
energiakooperatiivide kohta rõhutab Euroopa 

Majandus ja Sotsiaalkomitee, kui oluline on kehtes
tada eeskirjad nende uute tootjate osalemiseks turul, 
et toetada nende arengut, kuid vältida samas konku
rentsi moonutamist.

Kuna tootvad tarbijad toodavad energiat küll oma 
vajaduste rahuldamiseks, kuid sageli toodavad sellest 
rohkemgi, on kindlasti vaja leida lahendus energia
ülejäägi jaoks, edendades eelkõige energia salvesta
mise tehnoloogiat ja parandades ühendusi erinevate 

energiatootmise ja tarbimise tavadega piirkondade 
vahel Euroopas.

Komitee leiab, et tarbijate toodetud energia peab 
olema oluline osa aktiivsest kütteostuvõimetuse 
vähendamise ja sotsiaalselt haavatavate inimrüh
made kaitsmise poliitikast. See võib samuti aidata 
tugevdada piirkondade majandusarengut ning 
lahendada mõningaid vananeva ühiskonna ja 
nn  hõbedase majandusega seotud probleeme. 
Selles küsimuses on väga oluline kaasata kodaniku
ühiskonna organisatsioone ning kohalikke ja piir
kondlikke omavalitsusi. (cad)� l

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
presidendi avaldus põhiõiguste olukorra 
kohta Türgis
Pärast EMSK juhatuse erakorralist koosolekut, mis toimus 10. novembril 2016, tegi president järgmise 
avalduse.

„Mulle valmistab tõsist muret põhiõiguste austamisega seotud praegune olukord Türgis.

Kuritegu, mis vägivallaga võimu haaramise katsega sooritati, tuleb kindlalt hukka mõista, kuid riigipöörde-
katset ei saa kasutada mitte mingil juhul õigustusena loobuda põhiõiguste austamisest.

Lisaks valmistab väga suurt muret asjaolu, et kodanikud, kodanikuühiskonna organisatsioonid, ajakirjanikud 
ja valimistel valitud esindajad, kes ei ole riigipöördekatse toetajad, on jäetud ilma teatavatest vabadus-
test, kuigi nende osaluse kohta puuduvad igasugused tõendid. On äärmiselt oluline, et Türgi jätkab oma 
kohustuste täitmist, eelkõige kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooniga, tagades Euroopa Nõukogu 
standardite ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika järgimise isegi erakorralise olukorraga põhjen-
datud erandite korral.

Kutsun Türgi ametivõime üles leidma sellest keerulisest olukorrast väljumiseks teise viisi: Türgi enda, Türgi 
elanikkonna ning Türgi ja Euroopa Liidu edasiste suhete huvides on liikuda otsustavalt ja kindlalt edasi 
pluralistliku ja rahumeelse ühiskonna suunas, kus on võimalik vabalt väljendada kõiki mõtteid, välja arva-
tud üleskutsed vägivallale, kus on tagatud väljendus- ja ühinemisvabadus, kaasa arvatud õigus avalikult 
protestida ja osaleda streikides, ning kus kodanikuühiskonna kõik liikmed, sealhulgas kõikide vähemuste 
esindajad, võivad hirmu tundmata elada ja end väljendada. Olen veendunud, et see on parim viis leevendada 
igasugust ohtu riigile, ühendada selle inimesi hoolimata nende erinevustest ja teha tõhusaid ettevalmistusi 
Euroopa Liiduga ühinemiseks.“

Georges Dassis

EMSK kutsub üles kasutama 
finantsvahendit randumismeetodi 
kasutamise lõpetamiseks
Randumismeetod on laevade lammutamine riikides, 
kus töötajate õigused ja tööohutuseeskirjad on halvas 
seisus või puuduvad üldse ja kus töötasu 12–16tunnise 
tööpäeva eest on hinnanguliselt 3 eurot.

EMSK liige ja ühtse turu sektsiooni esimees  Martin 
Siecker (NL, töötajate rühm) oli komitee oma
algatusliku arvamuse „Laevade lammutamine 
ja taaskasutusühiskond“ raportöör ning tema 
jaoks on selline olukord vastuvõetamatu: „Me peame 
lõpetama selle ohtliku tegevuse, millega mitte ainult ei 
kasutata ära kõige vaesemaid, vaid pannakse igapäe-
vaselt ohtu nende elu. ELi moraalne kohus on kaitsta 
töötajate põhiõigusi ka väljaspool Euroopa Liitu“.

Komitee kutsub komisjoni üles koostama rangemaid 
õigusakte, milles tunnistatakse laevaomanike vastu
tust ja kohustust kõrvaldada laevad nõuetekohasel 
viisil, ja nõuab laevaomanike suhtes „saastaja mak
sab“ põhimõtte kohaldamist. „Kui Euroopa soovib, 
et tema laevad lammutataks vastutustundlikul viisil, 
peaks ta tagama, et sel viisil toimimise kulud arves-
tatakse laeva käitamise kuludesse,“ ütles arvamuse 
kaasraportöör Richard Adams (UK, tööstuse muu
tuste nõuandekomisjon, töötajate rühm).

2018. aastal jõustuvas Euroopa Komisjoni määru
ses laevade ringlussevõtu kohta kehtestatakse lae
vade lammutuskohtadele kõrged standardid, kuid 
laevaomanikel on väga lihtne neist kõrvale hoida 
omandiõiguse üleandmise teel või minnes lihtsalt 
ELi mittekuuluva riigi lipu alla. Komitee välja paku
tud finantsvahendiga oleks võimalik laevaomanike 
vastutuse vältimist ennetada, kuna juhul, kui nende 
laevu ei lammutata ELi heakskiidetud loetelus nime
tatud lammutuskohas, ei saa nad raha tagasi nõuda 
ja peavad selle eest kallist hinda maksma. (sma)� l

EMSK ja ILO ühiskonverents 
teemal „Töö tulevik: 
üleilmastumine, kliimamuutused, 
tehnoloogia areng ja suurenev 
ebavõrdsus“

15.–16.  novembril 2016 korraldasid Euroopa 
 Majandus ja Sotsiaalkomitee ning Rahvusvaheline 
Töö organisatsioon (ILO) Brüsselis kõrgetasemelise 
dialoogi teemal „Töö tulevik“, milles osales üle 
300 Euroopa sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna 
esindaja. Avaistungil esinesid sõnavõttudega EMSK 
president Georges Dassis, Rahvusvahelise Tööorgani
satsiooni äsja tagasi valitud peadirektor Guy Ryder ja 
Euroopa Komisjoni volinik Marianne Thyssen.

Euroopa töötajad ja tööandjad seisavad silmitsi suure
nevast üleilmastumisest tulenevate oluliste väljakutse
tega, mis hõlmavad ebastandardseid tööhõivevorme 
ja ulatuslikke tehnoloogilisi muutusi, mis mõjutavad 
töö olemust. Allhanked, töötamine füüsilisest isikust 
ettevõtjana, nulltunnilepingud, korrapäratud tööajad 

ja internetipõhine töötamine vahendajate kaudu on 
kiiresti kujunemas igapäevasteks muredeks nii tööta
jate kui ka tööandjate jaoks Euroopas. Eurobaromeetri 
2016. aasta kevade uuringu kohaselt on töökohakind
lus Euroopa kodanike jaoks oluline mureküsimus ning 
47 % eurooplastest usub, et majanduskriisi mõju osas 
tööhõivele ootab halvim alles ees.

Konverentsil keskenduti paneelaruteludes järgmis
tele küsimustele: töökoht ühiskonnas, muutused 
töökorralduses ja muutuvad töötingimused ning 
tehnoloogilise innovatsiooni ja üleilmastumise mõju 
töökohale ja juhtimisele töömaailmas. Konverent
sil välja selgitatud lahendusi võetakse arvesse ILO 
100. aastapäeva tähistamise algatuses „Töö tulevik“. 
(cad)� l

Rändeteemaline EMSK 
kodanikuühiskonna auhind 
tunnustab edukaid ja innustavaid 
inimestevahelise solidaarsuse 
näiteid
Käesoleva aasta EMSK kodanikuühiskonna auhind 
antakse välja rände teemal ja sellele kandideerijaid oli 
rekordiliselt palju (283), mis osutab asjaolule, et Euroopa 
kodanikuühiskonna peamised meetmed, aga ka mure, 
on jätkuvalt seotud rände ja pagulaste integratsiooniga. 
2016. aasta auhinnaga avaldatakse tunnustust ees kujuks 
ja innustuseks olevatele projektidele, mis esindavad 
Euroopa inimestevahelise solidaarsuse paremikku ja on 
kohapeal oma mõju juba tõestanud.

Komitee valis 2016. aasta rändeteemalise Euroopa kodaniku
ühiskonna auhinna lõppvooru välja viis taotlust Ungarist, 
Saksamaalt, Hispaaniast ja Kreekast. Selle aasta auhind 
omistatakse isikutele ja organisatsioonidele, kes on oma 
töös paistnud silma rändajate elu parandamise ja Euroopa 
ühiskonda integreerimise edendamisega.

Lõppvooru kandidaadid:
�l SOS Méditerranée, Saksamaa juhitud projekt, 

tänu millele päästeti merel 5 000 inimelu;
�l Dionysis Arvanitakis, Kreeka pagar, kes jagas 

leiba ja saiakesi tuhandetele abi vajavatele, näljas
tele ja meeleheitel rändajatele;

�l OS Racismo Gipuzkoa  – Gipuzkoako SOS 
Arrazakeria, Hispaania projekt, mis sõna otseses 
mõttes tõi ühe laua äärde tuhanded kohalikud ini
mesed ja rändajad, et koos süüa ja üksteist paremini mõista;

�l Artemisszió Foundation ja Iliaktida, kaks eesrindlikku projekti Ungarist ja Kreekast, et aidata rän
dajaid ja lihtsustada nende integreerumist ühiskonda.

Võitjad kuulutatakse välja 15. detsembril Brüsselis komitee täiskogu istungjärgul toimuval auhinnatsere
moonial. Võitjate vahel jagatakse 50 000 euro suurune auhinnasumma, et tunnustada nende tööd, anda 
vajalik hoog nende projektidele ja suurendada abisaajate arvu veelgi. Esimese koha võitja saab kõrgeima 
autasu. Kaheksandat korda välja antav kodanikuühiskonna auhind omistatakse igal aastal komitee tegevuse 
seisukohalt olulises valdkonnas. (mr/sk/jk)� l

Vasakult: ILO peadirektor Guy Rider, EMSK president Georges Dassis ja Euroopa Komisjoni volinik Marianne Thyssen 
konverentsi „Töö tulevik“ pressikonverentsil
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Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee esimene 
easy-to-read brošüür 
mõistmisraskustega kodanikele

Mis on Euroopa 
Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee?

Euroopa Majandus ja 
Sotsiaalkomitee avaldas 
hiljuti esimese kergesti 
loetava (easytoread) 
brošüüri, mis on mõel
dud inimestele, kellel on raskusi mõistmisega 
tulenevalt vaimsest puudest, madalast haridus
tasemest või ka muudest probleemidest, mis 
võivad piirata nende juurdepääsu teabele. 
Brošüüris tutvustatakse lihtsas keeles Euroopa 
Majandus ja Sotsiaalkomiteed, selle rolli, toimi
mist ja tegevusi. Selge keelekasutus, tüpograa
fia ja lehekülgede kujundus lähtuvad seda liiki 
väljaannetele koostatud suunistes esitatud 
soovitustest.

Avaldatakse inglise, prantsuse ja saksa keeles.

EMSK delegatsioon hindas 
puuetega pagulaste olukorda 
Lesbosel ja Ateenas
Euroopa Majandus ja Sotsiaalkomitee alalise 
uurimisrühma „Puuetega inimeste õigused“ dele
gatsioon koosseisus Ioannis Vardakastanis (EL, eri 
elualade rühm), Bernard Noël (BE, töötajate rühm) ja 
Dare Stojan (SI, tööandjate rühm) külastas oktoob
ris Kreekat, et hinnata puuetega pagulaste ja teiste 
rändajate olukorda Lesbose ja Ateena vastuvõtukes
kustes. Külastus korraldati Kreeka Puuetega Inimeste 
Keskliidu abiga.

Kreeka pagulaslaagrid majutavad hetkel 60 000 ini
mest, kellest enamik plaanib ilmselt liikuda Saksa
maale või Rootsi, kuid piiride sulgemine on muutnud 

Kreeka pelgalt transiidiriigist pikemaks peatuspai
gaks. Siiski puuduvad andmed selle kohta, kui palju 
on pagulaste hulgas puuetega inimesi.

Pärast isikute kindlakstegemist majutatakse 
puuetega lapsed ja täiskasvanud avatud vastu
võtukeskustesse ning neile pakutakse iga rajatise 
piires parimaid võimalikke elutingimusi. On tehtud 
jõupingutusi, et muuta vastuvõtupaikade maju
tus puuetega pagulastele ligipääsetavaks, kuid 
arvestades mägist maastikku, kauget asukohta ja 
vahendite vähesust, on liikuvus ja ligipääs kindlasti 
problemaatiline. Nädal enne külastust käivitati uus 
programm, mille eesmärk on saada pagulaslapsed 
koolidesse. Sealjuures jäeti aga tähelepanuta puue
tega pagulaslapsed.

Komitee korraldab 2017. aasta veebruaris arutelu, et 
tutvustada külastuse peamisi tulemusi teistele ELi 
institutsioonidele ja asjaomastele sidusrühmadele. 
(mm)� l

Ei tohi nõustuda maapiirkondade allakäiguga
Kakskümmend aastat pärast esimest Corki dekla
ratsiooni korraldas Euroopa Majandus ja Sotsiaal
komitee üheskoos Euroopa Regioonide Komiteega 
9. novembril konverentsi, et arutada Euroopa Komis
joni uut maaelu arengu strateegiat, mis põhineb tei
sel Corki deklaratsioonil (Cork 2.0 Declaration).

„Kui me ei paku noortele perspektiivi, investeerides 
infrastruktuuri ning hoogustades majanduskasvu ja 
töökohtade loomist maapiirkondades, kaotame oma 
kõige väärtuslikuma kapitali ehk noored, ning see 
tähendaks maapiirkondade lõpu algust“, sõnas EMSK 
põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sekt
siooni esimees Brendan Burns (UK, tööandjate rühm).

Kuid 20 aastat pärast esimesel konverentsil tehtud 
üleskutset avaliku sektori kulutuste ja investeerin
gute õiglasemaks jaotamiseks suureneb lõhe maa 
ja linnapiirkondade vahel ikka veel, eelkõige kuna 
maaelu arengu rahastamist on vähendatud. Komitee 

nõuab jõulist territoriaalset lähenemisviisi, milles 

nähakse maapiirkondi ja linnu ühe terviku osadena, 
kes on teineteisele kasulikud.

Komitee president Georges Dassis rõhutas oma 
pühendumust maakogukondade elavdamisele, mil
lel võib olla oluline osa 2030. aastani ulatuva säästva 
arengu tegevuskava elluviimisel. Tema sõnul on ülim 
aeg luua strateegiline liit kõigi sidusrühmade vahel, 
kes aitavad paremini ära kasutada maapiirkondade 
potentsiaali. See liit peab hõlmama mitte ainult Euroopa 
Regioonide Komiteed ning Euroopa Majandus- ja Sot-
siaalkomiteed, vaid ka Euroopa Parlamenti. (sma)� l

COP22 konverentsil taotles komitee 
valitsusvälistele osalejatele võtmerolli

COP22 konverents toimus 7.–18. novembril 2016 
Marokos Marrakechis. Eelmisel konverentsil, COP21l, 
vastu võetud ja 4. novembril 2016 jõustunud Pariisi 
kokkuleppes sätestati pikaajaline eesmärk hoida 
ülemaailmne temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C 
võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega.

Pariisi kliimakokkuleppe rakendamisel on posi
tiivne mõju iga Euroopa kodaniku elule. Tee Pariisi 

kokkuleppest CO
2
neutraalse majanduse suunas on 

äärmiselt raske. Komitee jaoks tähendavad kliima
meetmed eelkõige võimalust luua uusi ettevõtteid ja 
töökohti ning parandada ELi kodanike heaolu.

EMSK osales COP22-l vaatlejana ELi ametliku 
delegatsiooni koosseisus eesmärgiga propagee
rida uut kliimajuhtimise mudeli käsitlust, milles valit
susvälistel osalejatel on määrav roll.

Seda silmas pidades otsustas komitee koos oma 
partnerite Euroopa Regioonide Komitee, Comité 
21 France (C21F) ja OECDga ühiselt tegutseda uue 
rahvusvahelise mitmetasandilise ja paljusid sidus
rühmi hõlmava kliimakoalitsiooni loomise nimel, et 
kodanikuühiskond saaks kliimameetmetes täita talle 
õigusega kuuluvat rolli. (mr)� l

Et olla väärtuste liit, peame 
kaitsma õigusriigi põhimõtteid ja 
põhiõigusi, leiab EMSK
EL ei ole lihtsalt ühtne turg: see on Euroopa identiteeti 
kujundavate ühiste väärtuste liit. Need väärtused hõl
mavad inimväärikust, vabadust, võrdsust, solidaarsust 
ja põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid.

Nende õiguste, vabaduste ja põhimõtete austamine 
on ELiga ühinemise eeltingimus, ent kui need satuvad 
mõnes liikmesriigis rünnaku alla, puudub mehhanism 
nende jõustamiseks. Värskes arvamuses soovitab 
komitee minna sammu võrra kaugemale, et jõustada 
nõuetekohaselt õigusriigi põhimõtted ja demokraatia.

Komitee leiab, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklit 51 tuleks muuta selliselt, et see võimaldaks 
luua õiguslikult siduva Euroopa mehhanismi, mille 
abil jälgida õiguspärasust, õigusnormide hierarhiat, 
õiguskindlust, võrdsust, mittediskrimineerimist, vaba 

juurdepääsu õigusemõistmisele ja kohtumenetluse 
nõuetekohasust, õigusrikkumiste ja avaliku sektori 
asutuste meelevaldsuse ennetamist, võimude lahu
sust, poliitilise pluralismi, vähemuste ning sotsiaalse 
ja seksuaalse sättumuse mitmekesisuse jne austamist 
ja kaitset, sõna ja ajakirjandusvabaduse austamist. Sel 
viisil saaks tuvastada puudused ja võtta meetmeid 
nende kõrvaldamiseks.

Samuti tuleks sõlmida uus demokraatiat käsitlev 
ELi pakt, et hõlbustada ELi institutsioonide ja liik
mesriikide koostööd demokraatlike väärtuste alal
hoidmisel. Komitee võiks koos kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega korraldada igaaastase foorumi 
olukorra hindamiseks ELi liikmesriikides ja ettepane
kute koostamiseks, et heastada ja ennetada rikku
misi. (cad)� l

Edendagem 
kaubandust ja sellest 
teavitamist
Laiaulatusliku majandus- ja 
kaubanduslepingu õppetunnid

Dilyana Slavova (BG, eri elualade rühm), EMSK välis
suhete sektsiooni esimees

Kaubandus on hea. Õiglane ja läbipaistev kau
bandus on veelgi parem. Me oleme sellega alati 
tegelenud. Kauplemine oli eelajalooliste rahvaste 
peamine tegevus. Nad vahetasid omavahel kaupu 
ja teenuseid enne kaasaegse raha kasutuselevõttu.

Kui vaadelda laiaulatuslikke rahvusvahelisi kau
banduslepinguid, muutub asi veidi keerulisemaks. 
Vabakaubanduslepingute ajalugu, läbirääkimiste 
salastatus ja lekkiv teave tegelike kokkulepete kohta 
põhjustavad olukorra, kus on tohutu potentsiaal 
usaldamatuseks ja kahtlusteks.

Kõige värskem näide on ELi ja Kanada laiaulatuslik 
majandus ja kaubandusleping (CETA). See vajas 
kõigi ELi liikmesriikide heakskiitu. Pärast seda, kui 
28. oktoobril saavutati konsensus, kiitsid ELi 28 liik
mesriiki kokkuleppe heaks.

Kuid mõned ELi kodanikud ei nõustunud sellega 
ilma vastupanuta. Valloonid ei olnud ainsad 
CETA vastased. CETAvastasele petitsioonile on 
alla kirjutanud 3,4 miljonit Euroopa kodanikku 
ning Euroopas on üle 2 000 „TTIP ja CETAvaba 
tsooni“. Neid seisukohti ei tohiks eirata. Me peame 
inimeste muredesse tõsiselt suhtuma ja läbipaist
valt tegutsema.

Seepärast on tingimata tarvis arendada välja parem 
meetod vabakaubanduslepingute käsitlemiseks. 
Kaasata tuleks nii ELi liikmesriigid kui ka riikide 
valitsused ning arvesse tuleks võtta ka organisee
ritud kodanikuühiskonna seisukohti. EL sai sellest 
kahetsusväärsest kogemusest ka teise õppetunni: 
tarvis on toimida läbipaistvalt, eriti mis puudu
tab käimasolevaid vabakaubandusläbirääkimisi 
USAga. Läbipaistvus peab kuuluma kõigi kauban
dus ja investeerimislepingute keskmesse ning 

demokraatia põhimõtteid tuleks austada kogu 
ratifitseerimisprotsessi vältel.

CETA üle peetud arutelud tõid esile laiaulatusliku 
probleemi kaubandusest teavitamisel. Oleks ekslik 
arvata, et tänapäeva ühendatud ja globaliseerunud 
maailmas suudame me kauplemise peatada ja oma 
turud sulgeda. Me ei saa peatada tehnoloogilisi 
muutusi, innovatsiooni ega automatiseerimist. See, 
mida me praegu vajame, on kaubanduse libera
liseerimise kujundamine vastavalt oma väärtus
hinnangutele ja selle kohandamine Euroopa 
kodanike ootustele. Kaubanduslepingute üle läbi
rääkimiste pidamine on ELi ülesanne, sest juurde
pääsu võimaldamine suurele ELi turule annab meile 
parema juurdepääsu välisturgudele. Siiski peaksid 
liikmesriigid koos ELiga tegema rohkem tööd kau
banduslepingute rakendamise osas ning töötama 
välja kohandamispoliitika, mis vastab paremini 
iga liikmesriigi probleemidele sotsiaalpoliitika, 
taristu ja innovatsiooni valdkonnas. Kaubandu
sest saadav kasu on hajus ja seda ei märgata kohe, 
samas kui kaubanduse avamise pahupool võib olla 
järsk ja vahetu mõjuga. ELi liikmesriigid peaksid 
taastama kontakti kodanikega, et tutvustada ja 

selgitada kauban
duslepinguid, sh 
nende väärtusi, 
võimalikke eeli
seid ja probleeme, 
et organiseeritud 
kodanikuühiskond 
saaks kõnealuses 
arutelus oma rolli 
täita.

CETA antud õppe
tunnid tuleks omandada õigesti ja kiiresti. See on 
ELi otsuselangetajate võimalus ELi kaubanduspo
liitika taaskäivitamiseks, pidades tulevasi kauban
dusläbirääkimisi läbipaistvalt ja demokraatlikult. 
See tähendab, et valitsused, parlamendid ja ava
likkus kaasatakse nii varakult ja laialdaselt kui või
malik. Nii oleks ehk tõepoolest võimalik saavutada 
kodanike toetus kogu Euroopas.

Me ei tohiks unustada, et sellise laiaulatusliku 
kokkuleppe suunas pürgides tuleb anda sõna
õigus kõigile, keda see mõjutab. Nii toimib demo
kraatia.� l

EMSK liige Ioannis Vardakastanis puuetega 
pagulasega Lesbosel

ELi ja Tšiili kodanikuühiskonna ühise 
nõuandekomitee esimene koosolek
4.–5. oktoobril 2016 kogunes oma esimesele koosole
kule ELi ja Tšiili kodanikuühiskonna ühine nõuande
komitee, mis loodi ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu 
alusel 11 aastat pärast lepingu jõustumist.

Ühis nõuandekomiteed juhatavad EMSK liige Lidija 
PavicRogošic (HR, eri elualade rühm) ja Tšiili valitsus
väliste organisatsioonide võrgustiku Acción koordi
naator Miguel Santibáñez. Esimese koosoleku eesmärk 
oli visandada ühise nõuandekomitee missioon ja 
ülesanded ning koostada selle kodukord ja ühine töö
programm, mis lähtub vastastikust huvi pakkuvatest 
küsimustest.

Kauaoodatud ühise nõuandekomitee loomine toimub 
olulise pöördepunkti ajal ELi ja Tšiili suhetes, kuna käi
mas on arutelud assotsieerimislepingu ajakohastamise 
üle, sealhulgas kaubandust ja säästvat arengut käsit
leva peatüki lisamise üle kooskõlas hiljuti läbi räägitud 

vabakaubanduslepingutega. Komitee loodab, et ühine 
nõuandekomitee etendab selles protsessis aktiivset 
rolli ning saab tulevases kokkuleppes kodanikuühis
konna ainsaks nõuandvaks organiks.

Täiendav teave veebilehel: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.eventsandactivitieseuchilejcc01 
(mr)� l
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EMSK liige Madi Sharma kirjutas raamatu,  
mille abil viia ellu seitse miljardit ideed

EMSK liige Madi Sharma (UK, tööand
jate rühm) andis oma kulu ja kirjadega 
välja oma raamatu „Madi No Excu
ses!“.    Kunagisest koduvägivallaohv
rist edukaks ettevõtjaks tõusnud Madi 
tahab aidata igaühel, eriti aga eba
soodsas olukorras olevatel inimestel, 
saada muutuste läbiviijaks, arendades 
oma ettevõtluspotentsiaali selle sõna 
laiemas tähenduses. Ettevõtlikkus, 
nagu seda kajastatakse komitee arva
muses „Loovus ja ettevõtlikkus: vahen-
did kriisist väljumiseks“, ei seisne mitte 
rahas ega äriplaanis, vaid ideedes ja 
nende elluviimises. Lisateavet pakub 

veebileht http://madisharma.org/
noexcuses/  (dm)� l

EMSK liige Thierry Libaert analüüsib keskkonnateavitust

16.  novembril toimus Pariisi ärikoolis 
INSEEC paneelarutelu, millega tähis
tati EMSK liikme Thierry Libaerti (FR, 
eri elualade rühm) avaldatud raamatu 
„La communication environnementale“ 

(„Keskkonnateavitus“) ilmumist. Thierry 
Libaert juhtis arutelu mitme raamatule 
kaastööd teinud inimese ja teiste tuntud 
kõnelejatega.

Prantsusmaa riikliku teadusuuringute 
keskuse (CNRS) väljaantud raamatus 
uuritakse, kuidas on keskkonnateavitus 
arenenud alates 1990ndatest, mil see 
rea keskkonnakatastroofide järel esile 
kerkis, kuni selle integreerimiseni äri ja 
poliitilisse diskursusesse. Raamatus ana
lüüsitakse ka seda, kuidas mõjutab kesk
konnateavitus organisatsiooni tegevust, 
protsesse ja toimimist seoses keskkon
naga ning kuidas see kujundab tarbijate 
käitumist. (dm)� l

Head lugejad!

Soovime Teile ilusat jõuluaega ning 
tervise ja eduküllast uut 2017. aastat.

Täname Teid huvi eest ja loodame, et 
uus aasta toob uusi ja põnevaid välja
kutseid ja võimalusi, kuna valmistume üleminekuks uuele veebipõhisele vormile 
lähikuudel.

EMSK Info meeskond
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Kodanikuühiskonna roll Euroopa energialiidus — 
Bratislavas arutleti kindla, säästva, 
konkurentsivõimelise ja taskukohase energia teemal
Eri elualade esindajate rühm

27. oktoobril 2016 kohtus EMSK eri elu
alade esindajate rühm Bratislavas, et 
arutleda teemal „Kodanikuühiskonna 
roll Euroopa energialiidus: kindla, 
säästva, konkurentsivõimelise ja tasku
kohase hinnaga energia tagamine“.

Lisaks umbes 120 kodanikuühiskonna 
esindajale Slovakkiast ja EMSKst osale
sid konverentsil energialiidu eest vas
tutav Euroopa Komisjoni asepresident 
Maroš Šefčovič ning Slovakkia majan
duse riigisekretär Vojtech Ferencz. Kon
verentsi avamisel kutsus eri elualade 
esindajate rühma esimees Luca Jahier 
kõiki osalejaid üles täielikult toetama 
ELi energialiitu, mis võib tema arvates 
saada „Euroopa Söe ja Teraseühen
duse nn roheliseks vasteks kolmandal 
aastatuhandel”.

Luca Jahier lisas, et energialiit annab 
kahtlemata tohutuid võimalusi majan
duskasvuks ja töökohtade loomiseks 
ELis ning kujutab endast positiivset 
vahendit Euroopa koostöö, ühtekuulu
vuse, solidaarsuse ja usalduse jaoks. Seda 
seisukohta kordas ka Maroš Šefčovič, kes 

rõhutas, et energialiit on kindlal ühisel 
nõusolekul põhinev Euroopa projekt 
ning et kodanikuühiskond, mis moodus
tab Euroopa ühiskondade tuumiku, peab 
täitma oma rolli tagamaks, et energia
üleminek oleks õiglane ja mitte keegi ei 
jää teistest maha. (cl)� l

Vasakult: Maroš Šefčovič, Luca Jahier ja Rudolf Kropil 

EMSK liige Madi Sharma koos rühma 
edasipüüdlike ettevõtjatega

EMSK liige Thierry Libaert (vasakul) 
avamisüritusel

Avaliku sektori investeeringud Euroopas:  
EL saab teha ja peabki tegema rohkem
Töötajate rühm

Euroopas napib jätkuvalt investeerin
guid, mis takistab majanduse elavdamist 
ja sotsiaalset arengut. Majanduse elav
damise hoogustamine avaliku sektori 
investeeringute abil oli keskne teema 
30.  novembril toimunud töötajate 
rühma erakorralisel koosolekul. Majan
dusteadlane Achim Truger tutvustas oma 

uuringut „Implementing the golden rule 
for public investment in Europe“ (Kuld
reegli rakendamine Euroopa avaliku sek
tori investeeringute puhul), selgitades, 
kuidas avaliku sektori eelarve puudujääk 
võib olla õigustatud, kui selle põhjuseks 
on investeeringud. Osalejad arutlesid 
selle üle, kuidas võiks sellist reeglit edu
kalt rakendada ELi tasandil, et võimal
dada suuremat paindlikkust stabiilsuse 

ja kasvu paktis, jättes tootlikud investee
ringud riiklikest puudujäägi ja võlaees
märkidest välja.

Teadur Chiara Crepaldi tutvustas samuti 
uuringut võimaliku koostoime kohta 
Euroopa investeerimiskava ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba algatuse vahel, 
mis on kesksed elemendid uues stratee
gias ülespoole suunatud majandusliku 
ja sotsiaalse lähenemise edendamiseks 
Euroopas. Osalejad rõhutasid, et EL peab 
kiiresti välja töötama positiivse projekti, 
et tagada õiglased elu ja töötingimused 

töötajate ja kodanike jaoks, arvestades 
eelkõige kasvavat natsionalismi ja digi
taalajastu väljakutseid.

Kohtumine andis võimaluse arutada 
president Junckeri töökohtade, majan
duskasvu ja investeeringute paketi raken
damisel tehtud edusamme. Seejuures 
keskenduti ideedele, mille abil võiks 
edendada ELi investeerimispoliitikat ja 
nn sotsiaalse samba algatust vahendi
tena jätkusuutliku ja kaasava majandus
kasvu kindlustamiseks ning alternatiivina 
kokkuhoiumeetmetele. (mg)� l

Euroopa majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamine: 
proaktiivne kaubanduse 
tegevuskava – NÜÜD!

Tööandjate rühm

Kaubanduse roll majanduskasvu ja 
tööhõive tekitajana on vaieldamatu, 
kuid üldsuse arusaam turu liberalisee
rimisest halveneb ning kodanike mure
dega tuleks tõhusamalt tegeleda. See 
on üks 26. oktoobril Helsingis toimunud 

konverentsil „Euroopa majanduskasvu ja 
konkurentsivõime suurendamine: proak
tiivne kaubanduse tegevuskava – NÜÜD!“ 
tehtud järeldusi. Konverentsi korraldasid 
ühiselt EMSK tööandjate rühm, Soome 
Tööstusliit ja Soome rahvusvaheline 
kaubanduskoda ICC Finland.

Konverentsil toonitati, et ettevõtlusorga
nisatsioonid peavad tegema selgitustööd 
vabakaubanduse vajalikkuse kohta. Me ei 
saa pidada enesestmõistetavaks, et inime
sed mõistavad selle eeliseid. Ka liikmesrii
kidel on siinkohal oluline roll. Liikmesriigid 
peaksid andma Euroopa Komisjonile voli
tused kaubandusläbirääkimisteks alles 
pärast riigisiseseid üksikasjalikke arutelu
sid ja riigi parlamendilt toetuse saamist. 
Kaubanduspoliitika ei tohi langeda riiklike 
küsimuste ohvriks. Kõiki riigi või isegi piir
kondliku tasandi mureküsimusi tuleks aru
tada protsessi alguses. EL vajab proaktiivset 
kaubanduse tegevuskava ettevõtete jaoks 
ning õigusaktid peavad ettevõtete kasvu 
toetama, mitte seda kahjustama.

Helsingis peetud arutelu oli väga õige
aegne, sest see toimus just laiaulatus
liku majandus ja kaubanduslepingu üle 
peetud viimase hetke läbirääkimiste ajal. 
Pärast lepingu üle lõpliku kokkuleppe 
saavutamist tegid tööandjate rühma esi
mees ja Soomepoolsed kaaskorraldajad 
ühisavalduse, milles väljendasid toetust 
vabakaubandusele ning leidsid, et nii 
tööandjate kui ka ametiühingute ulatuslik 
toetus vabakaubandusele on võimalik, kui 
arutelu põhineb faktidel ja arvudel ning 
mitte müütidel ja hirmudel. (mp)� l

Jacek Krawczyk koos USA suursaadiku Charles Adamsiga, Signe Ratso (Euroopa Komisjon, 
DG TRADE) ja Soome välismajandusasjade aseriigisekretäri Matti Anttoneniga
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