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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Sild Euroopa ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel
Jaanuar 2017 | ET

Euroopa ühiskonnas peaks toimuma
üleminek raiskamiselt säästvamale etapile,
milles loodaks rohkem töökohti
Komitee võtab vastu jagamismajanduse, funktsionaalse
majanduse ja „nudge“-mõtlemise teemalised arvamused

JUHTKIRI

Head lugejad!
Soovin teile kõigile õnnelikku ja kordaminekuterohket uut aastat. Toogu see teile
hulgaliselt õnne ja edu nii isiklikus elus kui ka tööalastes tegemistes.
Tööl on meie igapäevaelus kandev osa. Seda on praktiliselt võimatu eraelust täielikult eraldada.
Meile kõigile on oluline tunda rahuldust tulemusrikkast tööst ja saada tunnustust,
mida hästi tehtud töö väärib.
Märkimisväärse osa meie kaaskodanikest moodustavad töötajad. Me ei tohi siiski
unustada, et meie kaaskodanike seas on neid, kes töötavad, kuid ei saa palka, neid,
kes on töötamiseks veel liiga noored, neid, kes on läinud pensionile, ja neid, kellel
ei ole tööd, kuna nad on haiged, raske puudega, töötud või ei ole neil võimalik
töötada mõnel muul põhjusel.
Lisaks tegutseb komitees esindatud kodanikuühiskonna organisatsioonide ülekaalukas enamus aladel, mis on otseselt seotud tööga. See tuleneb lihtsalt töö
tohutust tähtsusest meie elus.
Lisaks sellele, mida igaüks ise oma töösse investeerib – oskused, julgus, energia
ja tahe –, on minu arvates üks asi, mis on absoluutselt vältimatu selleks, et minu
soovid teile saaksid täituda – nimelt keskkond, mida iseloomustab avatus, lojaalsus,
dialoog ja võimalusel solidaarsus. Me vajame üksteist.
Mis ka ei juhtuks, tuleb alati meeles pidada kahte olulist asja, mis peavad meid kõiki
ühendama eelkõige praegusel Euroopa ja tema institutsioonide jaoks raskel ajal.
Esiteks on Euroopa Liit oma kodanike jaoks vara ning seetõttu tuleb seda hoida ja
arendada. Teiseks peab kodanikuühiskond Euroopa Liidus olema organiseeritud
ja teda tuleb isegi julgustada organiseeruma, sest kodanikuühiskond peab olema
esindatud ja teda tuleb kuulda võtta.

Georges Dassis
EMSK president
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„ELi saared: struktuurilisest
puudusest kaasava territooriumini“

EMSK täiskogu istungjärk

Komisjon peab 2017. aastal
nõudma suuremat solidaarsust,
leiab EMSK arutelul komisjoni
voliniku Frans Timmermansiga
EMSK noortealgatuse 2017 „Sinu
Euroopa, Sinu arvamus!“ avalöök
Tutvu Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee panusega –
EMSK ametlik video

Komitee täiskogu detsembri istungjärgul toonitati jagamis- ja funktsionaalse
majanduse olulisust uute ärimudelitena
jätkusuutlikuma Euroopa jaoks. Samas
kutsuti komisjoni üles tagama, et jagamismajandus ei suurendaks töösuhete
ebakindlust ega maksudest kõrvalehoidumise võimalusi. „Nudge“-mõtlemine on
üks viis selle saavutamiseks. Samuti tegi
komitee ettepaneku töötada välja uus viis
uue, erinevate standarditega majanduse
reguleerimiseks ja mõõtmiseks.
Jagamismajanduse teemalise arvamuse arutamise käigus väljendas komitee muret töösuhete ebakindluse ohu
ja maksudest kõrvalehoidumise võimaluste suurenemise pärast detsentraliseeritud digitaalmajanduses. Komitee
ärgitas tungivalt vältima väärtusahela
liikumist reaalmajanduse osalistelt
digitaalplatvormide eraomanikele, nt

ühisauto kasutamise puhul. Arvamuses
keskendutakse lahendustele, nt sõltumatu Euroopa digitaalplatvormide
reitinguagentuur, mille aluseks oleks
läbipaistvus, mittediskrimineerimine ja
usaldus.
Funktsionaalse majanduse teemalises
arvamuses väljendas komitee soovi, et
ühiskonnas toimuks majanduslik üleminek ressursside liigkasutuselt ja raiskamiselt säästvamale ringmajanduse etapile,
milles väärtustatakse enam kvaliteeti kui
kvantiteeti ja luuakse rohkem töökohti.
Komitee soovitas kiirendada teadusuuringuid ja saavutusi uute funktsionaalse
majandusega seotud tootmis-ja tarbimismeetodite alal (ökodisain, ringmajandus
ja majandus ühise heaolu nimel).
Komitee võttis vastu ka „nudge“-mõtlemist poliitikakujunduses käsitleva

Komitee kutsub volinik Jyrki
Kataineni üles investeerimiskava
viivitamata ellu viima
Arvamuses „EFSI 2.0“
soovitatakse kaasata
erakapital
Ministrite nõukogu tegi detsembris
otsuse pikendada Euroopa Strateegiliste
Investeeringute Fondi (EFSI) kestust,
tagades aastani 2020 täiendavad investeeringud poole triljoni euro väärtuses.
Komitee täiskogu detsembri istungjärgul
kutsuti üles seda koheselt rakendama ja
tagama ühtlase geograafilise katvuse
kogu ELis ning erakapitali kaasamise.
EFSI on näidanud esialgse kava usaldusväärsust. Seni heaks kiidetud tegevuse
väärtus ületab 154 miljardit eurot, millest
62 % tuleb erainvestoritelt, toetatud on
380 000 väikest ja keskmise suurusega
ettevõtjat (VKE) ning enam kui 50 000
mikroettevõtjat. Komitee tervitas komisjoni ettepanekut ja nõukogu otsust
pikendada EFSI kestust ning suurendada
selle rahastamist. VKEde toetamist tuleb
jätkata, ent nagu toonitati arvamuses,
peaksid VKEd olema teadlikud sellest,
et saadud toetus tuleb Euroopa Liidult.

Samuti kutsus komitee üles kaasama
ulatuslikumalt erakapitali ja rõhutas tasakaalustatud geograafilise ja valdkondliku
katvuse olulisust. Peale selle rõhutas
komitee vajadust tugevdada EFSI sotsiaalset mõõdet ja soovitas toetada Euroopa
investeerimisnõustamise keskust ning
tugevdada riiklike tugipankade rolli.
EFSI-d käsitleva komitee arvamuse
raportööri Alberto Mazzola (tööandjate rühm, IT) sõnul „teeb komitee ettepaneku erakapitali – võlakirjade turu
ning kindlustus- ja pensionifondide – üha
suuremaks kaasamiseks, tagades samas
nende nõuetekohase kasutamise. Euroopas haldavad institutsionaalsed investorid 13 500 miljardit eurot, millest alla 1 %
investeeritakse taristusse.“ Junckeri kava,
mille käsutuses on teistest algatustest

www.eesc.europa.eu

arvamuse. „Nudge“-mõtlemine tähendab inimeste käitumise muutmist leebete
nükete või näpunäidete abil ja seda saab
kasutada peaaegu kõigis poliitikavaldkondades, nt energiakasutus, tervishoid
ja jäätmekäitlus. Komitee edendab selle
tõhusa ja lihtsasti rakendatava vahendi
kasutamist Euroopa ja riigi tasandi poliitika kujundamisel. Kui nükked on hästi
läbimõeldud ja nende puhul on arvesse
võetud nii tehnilisi kui ka eetilisi küsimusi,
saab nende abil innustada inimesi oma
käitumist muutma. (mm)
l
rohkem vahendeid, võimaldab investeerida ulatuslikesse piiriülestesse Euroopa
projektidesse – igaüks neist väärtusega
üle 10 miljardi euro –, mida toetatakse
peamiselt erakapitalist. „Kõnealuste
projektide rakendamiseks peab komisjon
olema proaktiivne. EFSI abil tuleks toetada
ka selliseid tegureid nagu julgeoleku- ja
kaitsetööstusega seotud kahese kasutusega tehnoloogiad ning muuta vastavalt
EIP vahenditest välja jäetud sektorite loetelu,“ märkis komitee raportöör. (mm)l
Kaasas eriväljaanne
Eelmise aasta detsembris toimunud
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2016. aasta kodanikuühiskonna
auhinna üleandmise tseremoonia järel
avaldab EMSK Info erilisa, mis sisaldab võitjate tutvustusi ja intervjuusid
nendega. Samuti tutvustatakse eriväljaandes komitee presidendi Georges
Dassise mõtteid rände kui meie aja
ühe peamise väljakutse teemal ning
asepresidendi Gonçalo Lobo Xavier’i
arusaama komitee kodanikuühiskonna auhinna tähendusest.

Komisjon peab 2017. aastal nõudma suuremat solidaarsust,
leiab EMSK
Täiskogu istungjärgul toimunud arutelul
Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi
Frans Timmermansiga nõudsid komitee liikmed solidaarsuse ja vastutuse taastamist, nagu
märgitakse EMSK panuses Euroopa Komisjoni
2017. aasta tööprogrammi.

Asepresident Timmermans tõdes: „Suurim meie
ees seisev probleem on sotsiaal-majanduslike tingimuste parandamine ning 2017. aastal tuleb kohe
keskenduda sotsiaalõiguste sambale, digitaalsele
ühtsele turule ja energialiidule“.
Oma panuses Euroopa Komisjoni 2017. aasta
tööprogrammi kutsub komitee komisjoni üles
tagama, et Euroopa poolaastal saavutatakse strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid. Lisaks jõutakse
järeldusele, et ühtse turu väljakujundamine peaks
olema esmatähtis.

Komitee arvates tuleks 2017. aastal pühenduda
ELi majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse
tugevdamisele ning liidu ülemaailmse rolli ja
eurooplaste ELiga samastumise tunde kindlustamisele. Komitee president Georges Dassis
sõnas: „Peame võitlema ebavõrdsuse ja vaesuse
vastu, vaid niiviisi on võimalik eurooplasi veenda
Euroopa projekti ümber koonduma“. Süsteemse
dialoogi loomine kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja sotsiaaldialoogi tugevdamine on võti
ELi eesmärkide saavutamiseks.

ELi rolli ülemaailmse rahu ja stabiilsuse edendajana on vaja toetada ühise varjupaigasüsteemi,
tugeva ühise välis- ja arengupoliitika, rahvusvahelise politseikoostöö ja välispiiride tõhusa kontrolli
kaudu. (cad/jk)
l

Lennundus: komitee arvates on vajalik uus
ohutusealane lähenemisviis

Lisaks kõnealusele uuele lähenemisviisile tuleks
suurendada Euroopa Lennundusohutusameti
(EASA) suutlikkust ning tagada läbipaistev ja
kaasav üleminek uuele, riskihindamisel ja tulemustel põhinevale süsteemile. Komitee arvates
tuleks laiendada EASA volitusi, et võimaldada

Internetil ja digitehnoloogiatel on majanduslikus ja
sotsiaalses elus väga oluline roll. Digitaalmajandus
loob juba üle viiendiku SKP kasvust ELis. Meie
ühiskond sõltub internetist ja digitehnoloogiast.
Seepärast on oluline, et see kriitilise tähtsusega
taristu oleks nõuetekohaselt kaitstud.

talle rohkem vastutust turvalisuse valdkonnas,
eriti hädaolukordades tegutsemiseks. Ameti
rahastamine ei tohiks sõltuda ühtse Euroopa
taeva teenuste tasust. Samas tuleb arvestada ka
selliseid täiendavaid aspekte nagu maapealsete
käitlejate sertifitseerimisnõuded ja salongipersonali litsentseerimissüsteem.
Ohutuse tagamiseks nõuab komitee laiaulatuslikke ja sidusaid eeskirju mehitamata õhusõidukitele. Seega tuleb kehtestada ühtne lähenemisviis
mehitamata õhusõidukite käitamise ja omamise
litsentseerimisele, samuti nende registreerimisele.
(cad/jk)
l

Küberintsidendid põhjustavad suurt kahju ELi
majandusele ja vähendavad inimeste usaldust digitaalühiskonna vastu. 2016. aasta uuringu kohaselt
on ligikaudu 80 protsendil ELi ettevõtjatest olnud
vähemalt üks küberintsident ning julgeolekuintsidentide arv kõigis valdkondades üle kogu maailma
suurenes 2015. aastal 38 % (The Global State of Information Security Survey 2016, PWC).

teadustegevuseks ja innovatsiooniks piisavate rahastamisvahendite eraldamine. Lisaks loodab komitee, et
küberjulgeolekualast lepingulist avaliku ja erasektori
partnerlust kasutatakse spetsialiseerunud küberjulgeolekuettevõtete arendamise toetamiseks.

Komitee arvates on see tõend sellest, et 2013. aasta
ELi küberjulgeoleku strateegiast ja selle osana võetud
meetmetest ei piisa, et tagada vastupanuvõime küberrünnakutele ja asjakohane reageerimine intsidentidele. Seepärast on komitee võtnud vastu arvamuse
Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamise kohta, milles ta väljendab heameelt Euroopa
Komisjoni selleteemalise teatise üle, kuid kutsub ka
üles ajakohastama küberjulgeoleku strateegiat ning
esitab rea meetmete ettepanekuid, nagu vastutavatele institutsioonidele ning küberjulgeolekualaseks

Kuigi komitee tervitab komisjoni kavatsust hinnata
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti volitusi, kutsub ta ka üles looma ELi tasandil küberjulgeoleku
eest vastutava asutuse ning samuti küberjulgeoleku
mudeli riikliku küberjulgeoleku arendamiseks ja
hindamiseks, et mõõta iga liikmesriigi vastupanuvõime taset. Komitee arvates on muu hulgas
oluline koolitada riiklike haldusasutuste töötajaid
asjakohastel teemadel, suurendada kodanike teadlikkust ohtudest ning tugevdada kõigi asjaomaste
osapoolte koostööd. (jk)
l

Euroopa Liidu Nõukogu
eesistujariik Malta: keskendumine
põhiküsimustele
2017. aasta jaanuaris esmakordselt nõukogu roteeruvaks eesistujariigiks saanud Malta peab tüüri
hoidma Euroopa jaoks kaalukal ajal. Märtsis 2017
tähistatakse Rooma lepingute 60. aastapäeva
ning sellega seoses jõuab lõpule ka 2016. aasta septembris Bratislavas riigi- ja valitsusjuhtide algatatud
mõttevahetus ELi tuleviku üle ning lisaks peab
Malta meeles võimalust, et käivitatakse artikkel 50,
mistõttu valmistab ta ette võimalikke läbirääkimisi
Brexiti üle. Madalmaade ja Slovakkia eesistumise
järel jätkub praeguse eesistujariikide kolmiku ametiaeg kuni 2017. aasta juulini. Malta on seadnud eesistumisperioodiks järgmised prioriteedid:
●● ränne: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi
tugevdamine ja ühtlustamine;
●● ühtne turg: takistuste, näiteks rändlustasude kõrvaldamine ja kapitaliturgude liidu
arendamine;
●● julgeolek: võitlus terrorismiga, liidu välispiiride
haldamine, Eurojusti juhtimise parandamine;
●● sotsiaalne kaasamine: naiste osaluse suurendamine tööturul, võitlus soolise vägivalla vastu;
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Komitee peamised üritused
Malta eesistumisperioodil
●● 25. jaanuar: komitee täiskogu istungjärk:
Malta eesistumisperioodi prioriteetide
tutvustamine (Brüssel)
●● 7. veebruar: avalik arutelu „Milline on
saarte tulevik Euroopa Liidus?“ (Malta)
●● 22. veebruar: avatakse Joe P. Smithi näitus
„Textures of memory“ (Brüssel)
●● 21. märts: konverents „Euroopa tarbijapäev“ (Malta)
●● Aprill: konverents „Digitaalne Euroopa ja
tööstuse muutused“ (Malta)
●● 31. mai: avatakse Kris Micallefi näitus
„Regnum“ (Brüssel)
●● 22.–23. juuni: ELi liikmesriikide majandus- ja sotsiaalnõukogude esimeeste ja
peasekretäride ning Euroopa Majandusja Sotsiaalkomitee aastakoosolek (Malta)
●● 5. juuli: komitee täiskogu istungjärk: Malta
eesistumisperioodil saavutatu tutvustamine (Brüssel)

●● Euroopa naabruskond: Liibüa stabiliseerimine, Lähis-Ida rahuprotsess, Süüria konflikt
ja suhete tihendamine idanaabritega;
●● merendus: rahvusvaheline ookeanide majandamine, Vahemere lääneosa algatus.
Nimetatud prioriteetide tähtsust silmas pidades
on eesistujariik Malta palunud komiteel koostada
ettevalmistavad arvamused järgmistel teemadel:
●● laeva- ja mereturism;
●● tööturul osalevate inimeste oskuste
täiendamine;
●● kvaliteetne haridus kõigile;
●● ELi saared: struktuurilisest puudusest kaasava
territooriumini.
Maltal toimuvatest aruteludest ja koosolekutest
korraldab komitee seal 21. märtsil 2017 oma
iga-aastase Euroopa tarbijapäeva. Käesoleva
aasta teema on „Digitaalne ühtne turg: millist kasu
saavad sellest tarbijad?“ (jb)
l
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„Lennundusohutuse uued eeskirjad peavad tagama
ohutu, turvalise ja keskkonnasõbraliku õhutranspordi kõigile reisijatele ja üldsusele,“ ütles arvamuse
raportöör Raymond Hencks (töötajate rühm, LU).
„Me peame arvestama lennundusohutuse olulist
Euroopa mõõdet ja ELi tasandil rohkem tegutsema.
Liikmesriikidel peaks olema ühine lähenemisviis, et
vältida keerukat ja dubleerivat reguleerimist ohutusstandardite valdkonnas.“

© Shutterstock

Ohutus on jätkusuutliku lennundussektori nurgakivi ning lennundussektor on keskne valdkond
majanduskasvu edendamiseks ELis. Kuid lennundusohutus tähendab 21. sajandil seda, et tuleb
valmis olla uuteks ohutusriskideks, nt mehitamata
õhusõidukid ja küberkuritegevuse uued vormid,
ning nendega regulaarselt kohaneda. Et kohaneda areneva tehnoloogilise keskkonnaga, võttis
komitee vastu arvamuse, milles toetatakse uut
ohutusealast lähenemisviisi, mis põhineb riskihindamisel ja tulemustel ning vastavalt millele hinnatakse eeskirju korrapäraselt iga viie aasta järel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
taotleb ELi küberjulgeoleku strateegia
strateegilist läbivaatamist

The EESC’s brochure on its priorities during the
Maltese presidency, downloadable at http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41204
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EMSK Info
Solidaarsus rändajatega
Euroopa Liidus
Läbi aegade on rändajad alati andnud aktiivse panuse Euroopa maade
majanduslikku, sotsiaalsesse ja kultuurilisse arengusse ning mitmekesisusse.
Elanikkonna vananemise tõttu vajame
tänapäeval nende oskusi, energiat ja
otsustuskindlust. Mõned ÜRO poolt läbi
viidud uuringud näitavad, et rändajad
toovad ühiskonnale rohkem kasu kui
nad kulusid tekitavad.
Ränne ja pagulaste vastuvõtmine on
suurimad väljakutsed, millega Euroopa
praegu silmitsi seisab.
Seetõttu ongi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna 2016. aasta auhinna teemaks valitud üksikisikute ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide tunnustamine, kes on osutanud abi pagulastele
ja rändajatele, parandades nende elutingimusi ja aidates neil ühiskonda integreeruda.
Alates pagulaskriisi algusest on komitee korraldanud teabekogumismissioone 11 ELi
riiki ning Türgisse. Need missioonid on võimaldanud komitee liikmetel tutvuda tegelike kohapealsete tingimustega ning esitada rea soovitusi meie 2016. aasta märtsikuu
aruandes. Eeskätt toodi välja, et EL ja tema liikmeriigid peavad looma ühise ja õiglase
varjupaigasüsteemi, pagulased vajavad Euroopasse jõudmiseks seaduslikke ja turvalisi rändeteid ning nende heaks tuleb rakendada pikaajalisi integratsioonimeetmeid.
Kodanikuühiskonna organisatsioonid teevad ära hindamatu töö, täites sageli avalike teenuste lünki. Lõuna-Itaaliast kuni Skandinaaviani ja Prantsusmaast Balkanini
astuvad nad välja inimõiguste ja rändajate inimväärikuse eest. Mõnedes riikides
ühendavad sotsiaalpartnerid oma jõud, et aidata rändajatel tööturule integreeruda.
Ma olen väga uhke, et ma saan maailmale tuua näiteid muljetavaldavast solidaarsusest, mida on ilmutanud Euroopa organisatsioonid ja üksikisikud, näidates üles
tohutut empaatiat, pühendumust ja organiseerimisvõimet. Ma kahetsen vaid seda,
et ma ei saa seda auhinda anda rohkematele organisatsioonidele, kuna ma isiklikult
oleksin auhinnasaajate hulgas näinud meelsasti ka üht Itaalia organisatsiooni. Igal
juhul sooviksin avaldada tunnustust kõigile neile arvukatele organisatsioonidele ja
inimestele, kes vahel vaenulikus keskkonnas ning majanduskriisi tingimustes on
andnud oma panuse selleks, et inimeste kannatusi veidigi vähendada.

Georges Dassis
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Sild Euroopa ja organiseeritud kodanikuühiskonna vahel
Jaanuar 2017 | ET

Kodanikuühiskond selle parimal kujul
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
2016. aasta kodanikuühiskonna auhinna
konkursi lõppedes tahaksin meie lugejatega jagada mõtteid selle äärmiselt positiivse etapi üle minu ametiajal. Taotlusi
esitati 284, mis on suurim taotluste arv
alates auhinna loomisest kümne aasta
eest. Hindamiskomisjoni ja valikukomisjoni jaoks oli tõeline väljakutse valida
välja lõplikud võitjad nii arvukate väärtuslike ja suurt inimlikku solidaarsust
üles näitavate projektide hulgast.

üksikisikutele. Nende töö, koos ja eraldi,
on hindamatu. See vastandub tugevalt
meedias sageli kajastatavale rassismile,
hirmule ja ksenofoobiale. Juba valikuprotsessi edenedes sai selgeks, et koostame eeskujuna jagamist ja levitamist
väärivat parimate tavade ja praktiliste
lahenduste kogumit. Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse (SOC) sektsioon ja selle president Pavel Trantina on
toetanud kogu auhinnamenetlust oma
eksperditeadmistega rände- ja integratsioonipoliitika valdkonnas ning seepärast on komitee teabevahetusosakond
leppinud nendega kokku teha koostööd,
et anda kogu koondatud teave välja raamatuna. Koos meie liikmete eelmisel
aastal toimunud lähetuste aruannetega
peaks väljaanne abistama nii Euroopa riikide valitsusi kui ka kodanikuühiskonna
esindajaid Euroopa ees seisvatele väljakutsetele vastamisel.

Rekordarv taotlusi ja valiku tegemise
raskus on tõend (kui seda on vaja!)
kodanikuühiskonna otsustavast rollist
rändeprobleemiga tegelemisel, olgu
küsimus pagulaste ja rändajate päästmises või vastuvõtmises, nende põhivajaduste täitmises või nende sotsiaalse
integratsiooni tagamise eest hoolitsemises. Meie viis võitjat esindavad kindlalt
kogu spektrit.
Komitee jaoks oli kodanikuühiskonna
kõnealuse valdkonna silmapaistvaimate
näidete autasustamine kõige sobivam
viis lõpetada aasta, mis oli alanud rea
teabekogumiskülastustega üle Euroopa,
et uurida kodanikuühiskonna rolli rändajate ja pagulaste tohutu sissevooluga
toimetulekul. Külastuste tulemustest

nähtus, kuivõrd oluline on kodanikuühiskond avaliku sektori asutuste toetamisel ja vahel isegi nende asendamisel
seal, kus need ei ole aktiivsed. Seepärast
on koostöö otsustava tähtsusega.
Meie viit võitjat autasustades sooviksin avaldada tunnustust kõigile taotluse esitanud organisatsioonidele ja

Tänan veelkord kõiki, kes osalesid ja
maailma paremaks muuta aitasid. Võitjad on kõik!
l

Gonçalo Lobo Xavier
EMSK teabevahetuse eest vastutav
asepresident

EMSK kodanikuühiskonna auhinnaga tunnustatakse
parimaid näiteid rändajate suhtes üles näidatud
solidaarsusest
Esimese koha auhinna saavutas Ungari VVO Artemisszio Foundation võitluse eest
mitmekesise ja multikultuurse ühiskonna nimel Ungaris

Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee 2016. aasta
kodanikuühiskonna auhind videol
Vaadake auhinnatseremooniat siin: europa.eu/!TD66Kt
Vaadake viie võiduprojekti esitlust siin: europa.eu/!dF33py
15. detsembril 2016 omistas Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)
2016. aasta kodanikuühiskonna auhinna
viiele Euroopa organisatsioonile ja üksikisikule, kes on andnud järgimisväärset
eeskuju solidaarsuses pagulaste ja
rändajatega. Esimese koha auhind läks
Ungari VVO-le Artemisszio Foundation (14 000 eurot) ning Saksamaa,
Prantsusmaa ja Itaalia organisatsioon
SOS Mediterrannee, Kreeka pagar

Dionysis Arvanitakis, Hispaania VVO
SOS Racismo allorganisatsioon ja
Kreeka VVO Iliaktida („päikesekiir“) said
teise koha ja igaüks 9 000 eurot.
Auhinna vastuvõtmisel sõnas Arte
misszio projekti Building Bridges
koordineerija Adrienn Zsuzsanna
Megyery-Pálfay: „Oleme auhinna eest
väga tänulikud ja selle üle uhked. Selle
auhinnaga avaldab Euroopa tunnustust

kodanikuühiskonna tööle. Kodanikuühiskonna tegutsemine on praeguse
ulatusliku rändekriisi ajal olnud elude
päästmisel otsustava tähtsusega. Auhind
edastab rändajatele ja pagulastele tugeva
positiivse sõnumi. Meie jaoks kehastab see
auhind ELi vankumatut lubadust toetada
rahu ja peavarju otsivaid inimesi.“

Nende auhindade abil loodab komitee
aidata valitud organisatsioone, kellel
sageli puudub juurdepääs riiklikule
rahastamisele või kes ei saa sellele loota,
tagades neile projektide jätkamiseks
ja laiendamiseks vajalikud vahendid.
Samuti loodab komitee, et need projektid leiavad parimate tavade näidetena

www.eesc.europa.eu

järgimist teistes Euroopa riikides, aga ka
väljaspool Euroopat.
l
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Võitjate tutvustus EMSK kodanikuühiskonna

auhind 2016: üldine teave

Järgmistel lehekülgedel tutvustame EMSK 2016. aasta kodanikuühiskonna
auhinna viit võitjat ja nende vastuseid meie küsimustele seoses
auhinna saamisega

„

Kodanikuühiskonna auhind on üritus, mille komitee algatas kümne aasta eest,
2006. aastal, et suunata tähelepanu kodanike ja organisatsioonide jõupingutustele kogu Euroopas kogukondade elutingimuste parandamiseks. Selle eesmärk on tunnustada ja toetada juba lõpetatud või veel pooleliolevaid projekte,
mis on andnud käegakatsutavaid tulemusi igal aastal erinevas valdkonnas,
et suurendada avalikkuse teadlikkust kodanikuühiskonna panusest Euroopa
integratsiooni ja identiteedi aluseks olevate ühiste väärtuste edendamisse.
Konkursil võivad osaleda kõik ametlikult Euroopa Liidus asuvad kodanikuühiskonna organisatsioonid ja samuti üksikisikud.

Auhind edastab rändajatele ja pagulastele tugeva positiivse sõnumi.

Meie jaoks kehastab see auhind ELi vankumatut lubadust toetada rahu ja
peavarju otsivaid inimesi.

© Artemisszió Alapítvány

“

2016. aastal laekus 284 taotlust 27 riigist. Komitee žürii, kuhu kuulub kolm komitee liiget ja üks kohtunik väljastpoolt, koostas lõppvooru nimekirja, mis esitati
valikukomisjonile, mis koosneb komitee laiendatud eestseisusest ja komitee
peasekretärist.
Hindajad püüdsid leida uuenduslikke projekte, mis tooksid rändajatele reaalset
kasu eelkõige seoses järgmiste aspektidega:
●● hädaabi andmine;
●● sotsiaalse toe, eluaseme ja tervishoiuteenuste pakkumine;
●● praktilise toe ja nõu andmine;
●● võõraviha, rassismi ja diskrimineerimise vastu võitlemine;
●● ärakasutamise vastu võitlemine ja vastastikuse austuse ja sallivuse
edendamine;
●● uute saabujate teavitamine sellest, millised on nende õigused ja kohustused, ja neile iseseisvuse võimaldamine;
●● hariduse ja koolituse pakkumine kolmandate riikide kodanikele ja vastuvõtvatele kogukondadele;
●● rändajate positiivse panuse rõhutamine ELi ühiskonda.
Hindamiskomisjon on rakendanud mitmeid kriteeriume, et hinnata
●● mil määral on konkreetse algatusega õnnestunud jõuda sihtrühmani ja
suurendada selle teadlikkust rände tegelikust olukorrast,
●● algatuse pikaajalist mõju ja
●● selle pikaajalist panust asjaomaste kogukondade heaolusse.
Lisaks peavad algatused
●● ilmutama innovaatilisust, loovust ja originaalsust,
●● kaasama meetmetesse rändajaid endid ja
●● andma eeskuju, mida teised saavad järgida.
15. detsembril 2016 toimus Brüsselis auhinnatseremoonia, kus jagati võitjate
ja teistele kohtadele tulnud kandidaatide vahel ära auhinnaraha 50 000 eurot.

Artemisszio Foundation

(HU) on 20-aastase kogemusega
valitsusväline organisatsioon, mis
tegutseb väga keerulises olukorras,
integreerides rändajaid ja pagulasi
ühiskonda nii sotsiaalses ja kultuurilises mõttes. Selle organisatsiooni
programm Building Bridges aitab
paljudel pagulastel ja rändajatel
tunda enda osana Ungari ühiskonnast. Vabatahtlikud juhendajad hoolitsevad pagulaste eest
ning tutvustavad neile kohalikku
keelt, tavasid ja kultuuri. Rändajatele pakutakse ka kutseõpet, et valmistada neid ette kohaliku tööturu
jaoks. Organisatsioon püüab laiendada oma programmi, mis saab
praegu korraga aidata 60 inimest,
et luua suurem ja pidevalt laienev
kogukond – „Mira Community in
Hungary“.
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EMSK Info: Mida tähendab auhinna
saamine teile ja teie organisatsioonile?
AF: Auhind kinnitab, et meil on probleemist selge arusaam ja ka võimalikud
lahendused. See näitab, et me pole üksi
ja et saame arvestada teiste toetusega.
Samuti on see tunnustus meie senisele
tööle. Hindame seda kõrgelt ja oleme
väga uhked selle üle.
Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste
ja programmide tulemuslikkuse
tagamiseks?
Pagulaste olukord on riigiti erinev ja see
võib kiiresti muutuda. Oluline on kriisidele kiiresti reageerida, kuid pakkuda ka
abi ja säilitada ühismeetmete edukusest
saadav hoog pikas perspektiivis. Oleme
seisukohal, et seda saab kõige paremini
saavutada siis, kui toome abi pakkujad
ja abi saajad üksteisele nii lähedale kui
võimalik ning loome keskkonna, kus igaühest võib staatusest olenemata saada
abistaja.

Kuidas kavatsete kasutada saadud
rahasummat, et rändajate eest paremini hoolt kanda ja nende heaolu
suurendada?
Alates 2017. aastast ei saa me enam ÜRO
Pagulaste Ülemvoliniku Ametilt toetust,
mida saime 2016. aastal, et luua Mira
kogukonna alustalad, kuna Ungaris ei
ole praegu pagulaskriisi, vähemalt nii
näitab statistika. See ei tähenda siiski, et
olukord on hea. Pagulased ja varjupaigataotlejad, kes praegu Ungaris elavad, seisavad silmitsi üha raskemate tingimuste
ja tõrjumisega ja seda mitte niivõrd ühiskonna kui institutsioonide poolt. Meie
eesmärk on jätkuvalt pakkuda neile turvalist kogukonda, kus nad võivad leida
kodu ja valmistuda Ungari ühiskonna
väärtuslikeks liikmeteks saamiseks. Palju
vabatahtlikke aitavad hoida kogukonna
toimivana, kuid meie kulud on ikka veel
suured. Me kasutame auhinnaraha
selleks, et katta kogukonna ülalpidamiskulusid, millest märkimisväärne osa
on seotud vabatahtlike juhendajate ja
keeleõpetajate pidevõppega.
l

Eelnevatel aastatel on auhindu antud projektidele ja algatustele, mis tegelevad
võitlusega vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, roma kogukondade toetamisega, kestlike eluviiside ning keskkonnahoidlike töökohtade edendamisega,
võrgustikutöö, hariduse ja teadlikkuse suurendamise kampaaniate innustamisega ning noorte huvide kaitsmisega.
l

UUS
VÄLJAANNE
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on avaldanud brošüüri,
milles tutvustatakse viit võiduprojekti. Brošüüris antakse ka
taustteavet kodanikuühiskonna
auhinna kohta üldiselt ning
komitee ulatusliku töö kohta,
mida tehakse üleeuroopalise
rände- ja varjupaigapoliitika
nimel. Brošüüri on võimalik alla
laadida aadressil http://www.
eesc.europa.eu/resources/docs/
qe-04-16-734-en-n.pdf.
l
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„

Väikesed Süüria, Iraagi ja Afganistani lapsed näitavad meile seda leiba oma kätel. Nad ei tunne sõna

„toit“. Kes suudab jääda külmaks, nähes väikest last, kes sööb mulda?

(EL) on 77-aastane Kreeka pagar, kes kriisi haripunktis küpsetas päevas üle 100 kg
leiba meeleheitel pagulastele, kes maabusid Türgi ranniku lähedal asuval Kosi saarel.
Tema heldekäelisus inspireeris kolleege, kodanikke, hotelliomanikke ja paljusid teisi
tema eeskuju järgima.

© Shutterstock

Dionysis Arvanitakis

“

EMSK Info: Mida tähendab auhinna
saamine teile ja teie organisatsioonile?
DA: Mul on auhinna üle hea meel. Soovin südamest tänada neid, kes Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitees tegutsedes näitavad sel moel austust rändajate
vastu. Samuti tänan ma neid mulle selle
auhinna omistamisega osutatud au eest.
Ma tunnen, et minu tegevust tunnustatakse, kui ma näen, et see probleem on
jõudnud Euroopa kõrvu. See ei ole ainult
minu kodusaare, vaid kogu Kreeka probleem. Kreeklastel on praegu majanduslikult raske aeg, kuid sellest hoolimata
on nad pakkunud pagulastele peavarju
ja toitu ning kohelnud neid võimalikult
hästi.

Püüdke pakkuda võimalikult palju. Minu
arvates on oluline võimalikult paljusid
inimesi sellest ettevõtmisest teavitada,
sest usun, et mida rohkem on inimesi,
kes teevad jõupingutusi, seda paremad
on tulemused ja seda parem on praegu
kannatavate inimeste tulevik.
Kuidas kavatsete kasutada saadud
rahasummat, et rändajate eest paremini hoolt kanda ja nende heaolu
suurendada?
Ma pean koos oma perega pagaritöökoda. Seda raha kasutan ma oma väikese
ettevõtte heaks, mis võimaldab mul neid
inimesi võimalikult suurel määral aidata,
nagu ma ka seni olen teinud.
l

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste
ja programmide tulemuslikkuse
tagamiseks?

„

Ühise söömaaja kulgedes lakkavad nad

olemast omavahel võõrad, kes varem tänaval
üksteisest lihtsalt mööda kõndisid, vaid pigem nagu
kaks perekonda, kes suhtlevad võrdsetel alustel,
ning nii lagunevadki rassismi, ksenofoobia, hirmu ja
usaldamatuse müürid.

© SOS Racismo Gipuzkoa

“

SOS Racismo Gipuzkoa

(ES) on San Sebastiánis asuv SOS Racismo allüksus, mis rajati 1993. aastal, et võidelda rassismi, sallimatuse ja ksenofoobia
vastu. Võitnud projekt Bizilagunak („Naabripere“) toetub väga lihtsale ideele, mida on siiski keeruline ellu viia: kodumaine
pere kutsub rändajate pere oma koju sööma, et neil oleks võimalik omavahel rääkida ja üksteise kohta rohkem teada saada
ning et nad saaksid tõelisteks naabriteks. Tulemused on olnud äärmiselt positiivsed. Projekt on kasvanud 60 söögikorrast
2012. aastal (120 perekonda) 260 söögikorrani 2015. aastal (520 perekonda) ning on näidanud, et ebaturvalisuse tunne on
oluliselt vähenenud ja suurenenud on positiivsed emotsioonid (nt imetlus) seoses rändajatega.

EMSK Info: Mida tähendab auhinna
saamine teile ja teie organisatsioonile?
SOS Racismo: Eelkõige tähendab see
tunnustust tuhandetele inimestele,
kes aastast aastasse on muutnud oma
kodud integratsiooni minitöötubadeks,
ning vabatahtlikele ja organisatsiooni
liikmetele, kes on aastaid töötanud selle
algatuse laiendamise heaks.
Institutsioonilisest vaatenurgast lähtudes väljendab auhind toetust meie tööle

ja jõupingutustele leida uusi võimalusi
kooseksisteerimise edendamiseks.
Samuti on see tunnustus organisatsioonidele, kes on algatust rahaliselt
toetanud. Me loodame, et suudame
projekti laiendamise tarvis kaasata uusi
rahastajaid.
Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste
ja programmide tulemuslikkuse
tagamiseks?

Meie esimene nõuanne on katsetada
julgelt tavapärasest erinevaid võimalusi.
Ainus oht on, et see ei pruugi nii hästi
õnnestuda kui oodatud ning meil tuleb
otsast alustada.
Teine nõuanne on hinnata seda, mis
on aasta jooksul viltu läinud, ja seda
järgmistel aastatel järk-järgult parandada. Integratsioon ja innovatsioon
on protsessid, mis toimuvad keskpikas
perspektiivis.

Kolmandaks peaks kogu meeskond
tegutsema ühes suunas: igaüks peab
ideesse uskuma ja järgida tuleb ühist
lähenemisviisi.
Neljandaks nõuavad integratsiooniprotsess ning rassismi- ja ksenofoobiavastane võitlus avaliku ja erasektori
vahelist tugevat koostoimet. Kui tegemist on kõiki hõlmava algatusega, mis
paneb aluse tulevasele suunale, on
tarvis kaasata teised avaliku sektori
organisatsioonid.
Viiendaks tuleb tulemused nähtavaks
teha: avalikkus peab algatustest teadlik
olema ja neid tunnustama.

Meie kuues nõuanne on keskenduda
tegelikele peategelastele ning suunata
pilk rändajate ja välismaalaste tegelikule
olukorrale, et luua sotsiaalset lisaväärtust, kaasates need uued kodanikud
meie kogukonda.
Kuidas kavatsete kasutada saadud
rahasummat, et rändajate eest paremini hoolt kanda ja nende heaolu
suurendada?
Kavatseme kasutada auhinnaraha selleks, et parandada oma tööd kooseksisteerimise ja integratsiooni edendamisel
ning piirata sel moel rassismi ja ksenofoobiat meie piirkonnas.
l
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„

Kui meiesugune väike organisatsioon suudab juba

teha nii palju, siis mida veel suudaksid ära teha kõik riigid

“

üheskoos!

„

SOS MEDITERRANEE näol on tegemist rühma tavaliste inimestega,
kes nägid võimalust ja tundsid kohustust tegutseda inimelude ja
inimväärikuse kaitsmiseks seal, kus poliitika on ebaõnnestunud. Viimase
11 kuu jooksul oleme merehädast päästnud 6600 inimest. Meie pardale
jõudes on nad traumeeritud, kuid ka lootusrikkad. Aquarius koos oma
meeskonnaga on ainus sõltumatu kodanikuühiskonna laev, mis tegutseb
Vahemerel ka karmidel talvekuudel. Me soovime, et meid ei oleks vaja.
Samuti soovime, et me ei oleks üksi. Jätkame siiski kodanikena, kes saavad
ja kellel tuleb näidata solidaarsust inimestega, kes tulevad Euroopasse
ellujäämise ja varjupaiga leidmise lootuses. Kutsume jätkuvalt üles tagama
ohutu ja seadusliku läbipääsu ning parema ja ulatuslikuma reageerimise
merel, kui me seda ise täna suudame pakkuda. Me teeme selle üleskutse
seepärast, et loodame ka ise, et Euroopa on paik, kus inimlikkus on väärtus,
millest üksnes ei räägita, vaid mida rakendatakse ka praktikas.

SOS MEDITERRANEE

on Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia valitsusväline organisatsioon, mis on aidanud
päästa üle 5400 inimelu, viies läbi otsinguja päästeoperatsioone Vahemerel, Sitsiilia,
Lampedusa ja Liibüa rändeteel, kus on uppunud tuhandeid inimesi, ületades Vahemerd
halastamatute inimkaubitsejate ebakindlatel
ja ülerahvastatud paatidel. SOS MEDITERRANEE teeb koostööd organisatsiooniga Piirideta
Arstid ning tegutseb kõrvuti Itaalia ja ELi jõududega, kasutades kaubalaevast kohandatud
laeva Aquarius, mille meeskond koosneb peamiselt vabatahtlikest.
EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine
teile ja teie organisatsioonile?
SOS MEDITERRANEE: Selle auhinna saamine on
meie jaoks suur au. See on meie jaoks tunnustus nii
Aquariusel tegutsevate SOS MEDITERRANEE meeskondade kui ka Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal
tegutsevate riiklike ühenduste olulisele tööle.

ILIAKTIDA

(EL) on Lesbosel asuv mittetulundusühing, mis on oma professionaalsete töötajate abil aidanud
rahuldada pagulaste ja rändajate põhivajadusi, pakkudes neile sotsiaalset, juriidilist, keelelist, meditsiinilist ja psühholoogilist toetust. Ühingu peamine mure ja eesmärk on tuua pagulased laagritest
välja kohalikesse kogukondadesse. Sellest põhimõttest lähtuvalt peavad nad kohalikke külalismaju
ja -kortereid, kus pagulased saavad hakata elama uue päevakava järgi, teha sisseoste, valmistada
toitu, nautida kohalikke kultuuriüritusi, kohtuda kohalikega ja sõlmida nendega sõbralikke suhteid.
Ühing innustab rändajaid andma oma panuse nende tegevusse ning jagama oma kogemusi äsjasaabunute ja kohalikega. On ka endale töökoha leidnud pagulasi, kes astuvad esimesi samme oma
uuel, sõltumatul ja integreeritud eluteel Kreekas.

“

Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste ja programmide tulemuslikkuse tagamiseks?
SOS MEDITERRANEE on üleeuroopaline organisatsioon, mille personal ja liikmed on väga erineva taustaga inimesed, kes tegutsevad ühiselt
abivajajate aitamise nimel. Me teeme, mida me
kodanikena suudame. Ka teised organisatsioonid
saavad kasutada oma mitmekesiseid eksperditeadmisi Euroopa väärtuste praktikas rakendamiseks. Esikohal peaks alati olema inimelude
päästmine ja abivajajate kannatuste leevendamine ning samal ajal inimlike pikaajaliste lahenduste otsimine.
Kuidas kavatsete kasutada saadud rahasummat, et rändajate eest paremini hoolt kanda
ja nende heaolu suurendada?
Kasutame auhinnaraha ja oma lahkete annetajate
toetust selleks, et jätkata päästeoperatsioone ainsa
sõltumatu organisatsioonina, mis tegutseb Vahemere keskosas ka karmidel talvekuudel.
l

© SOS MEDITERRANEE

EMSK Info: Mida tähendab auhinna saamine
teile ja teie organisatsioonile?
See auhind on kingitus meile kõigile. See on tänutäheks kõigi juba tehtud ja alles ees seisvate jõupingutuste eest. See on kui õnnetunne, mis sind
väsinult koju jõudes valdab.
Millist nõu annaksite teistele organisatsioonidele selliste tegevuste ja programmide tulemuslikkuse tagamiseks?
Igaüks, samuti iga organisatsioon, peab õppima
meeskonnatööd ja tegema teistega koostööd.
Oma töökaaslaste arvamusi ja seisukohti tuleb kuulata, samuti tuleb püüda kohelda kõiki abivajavaid
inimesi kui ükskõik keda meie hulgast, nagu omasuguseid. Üksikisiku parimaid huve silmas pidades
tuleb võtta riske. Oma vajadusi ei tohi rändajate
kogukondadele üle kanda, vaid tuleb püüda lihtsalt nende tegelikke vajadusi rahuldada.
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Lisaks tuleb programme läbipaistvalt ellu viia.
Seega on vaja range juhtimise ja paindlikkuse
kombinatsiooni.
Kuidas kavatsete kasutada saadud rahasummat, et rändajate eest paremini hoolt kanda
ja nende heaolu suurendada?
Soovime kasutada auhinnaraha katseprojekti käivitamiseks, et integreerida varjupaigasaajad kohalikesse kogukondadesse, seades peaeesmärgiks
nende aitamise tööotsingutel. Kehtivad sotsiaalmajanduse valdkonna õigusaktid on üks kasulik
vahend, mida soovime täiel määral kasutada.
Samuti on meil jätkuvalt plaanis luua kooperatiiv,
kuhu kuuluvad olulise tähtsusega töötajad ja partnerid – nii sisserändajate kui ka kohalike hulgast –,
kes soovivad oma jõud ühendada.
l

Sinu Euroopa, Sinu arvamus!
2017 avalöök
33 kooli kogu Euroopast tulevad Brüsselisse Euroopa tuleviku üle arutlema
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valis välja
koolid, mis osalevad selleaastasel noortele mõeldud
suurüritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“. Koolid
loositi välja 14. detsembril 2016 enam kui 680 taotleja hulgast ja loosimise juures viibisid komitee teabevahetusvaldkonna asepresident Gonçalo Lobo
Xavier ning komitee teabevahetusrühma liikmed
Katiana Vicens Guillén (töötajate rühm, ES) ja Indrė
Vareikytė (eri elualad, LT).

2017. aastal on komitee iga-aastase noorteürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ teema Rooma
lepingu 60. aastapäev, mis annab kõikjalt Euroopast pärit noortele võimaluse vahetada mõtteid ELi
mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Iga kool saadab
Brüsselisse kolmest 16–17aastasest õpilasest ja
ühest õpetajast koosneva delegatsiooni osalema
noorte täiskogu istungjärgul, mis toimub 30.–
31. märtsil 2017 paralleelselt komitee enda täiskogu istungjärguga. Brüsselis töötavad õpilased
ühiselt praegusel raskel ajal ELi ees seisvate poliitiliste probleemidega, arutavad neid ja hääletavad
nende üle ning pakuvad välja oma lahendusi.

Ettevõtmises osaleb kolmkümmend kolm keskkooli,
s.o üks kool kõigist 28 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi).

Peagi algab ürituse esimene etapp, mil komitee
liikmed külastavad oma riigis väljavalitud kooli, et

EMSK Poola delegatsioon soovib arendada
tihedamat koostööd Poola olulisemate
institutsioonidega
© EC Representation in Poland

© MRPiPS

Poola delegatsioon perekonna-, töö- ja
sotsiaalpoliitika ministeeriumis
Kohe pärast komitee täiskogu istungjärku, 16. detsembril külastas Poola delegatsioon mitut olulist
institutsiooni Varssavis, et tutvustada komitee tööd
ja arutada võimalikke koostöövaldkondi. Eritähelepanu all olid Poola raportööride koostatud omaalgatuslikud arvamused, mis võeti vastu komitee
praeguse ametiaja esimesel aastal.
Aruteludel Euroopa Komisjoni Poola esinduse
äsja ametisse määratud direktori Marek Prawdaga
keskenduti koostöö edendamisele kodanikuühiskonna ja Euroopa Komisjoni esinduse vahel, sh viimase kaasabile komitee töö tutvustamisel, aga ka
peamistele Euroopa integratsiooni ees seisvatele
probleemidele.
Aruteludel Euroopa Parlamendi Poola infobüroo
direktori Jacek Safutaga võeti põhitähelepanu
alla vahendid, mis aitaksid suurendada kodanike
osalust järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel

aidata õpilastel valmistuda noorte täiskogu istung
järguks, andes neile ülevaate komitee tegutsemisest ning selgitades komitee rolli ELi struktuuris.

Valitud koolide täielik loetelu asub aadressil http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools
(ks)
l

Selle algatusega tahab komitee kui kodanikuühiskonna hääl tagada, et noorema põlvkonna vaated,
kogemused ja ideed pääseksid ELi poliitika kujundamisel mõjule.

Juurdepääs maale – tõsine väljakutse
Euroopa põllumajandustootjate jaoks
7. detsembril osalesid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed konverentsil „Kuidas tagada
ELis põllumajandustootjatele juurdepääs maale?“,
mille korraldas Euroopa Roheliste Partei Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Parlamendi
hoonetes Brüsselis.
Komitee NATi sektsiooni esimees Brendan Burns
viitas oma kodumaale Šotimaale, kus 50 % maast
on vaid 500, peaasjalikult väljaspool Šotimaad elava
omaniku käes, mille tulemuseks on hääbuvad külad,
hüljatud maastikud ja nõrgenev majandus.

Poola delegatsioon Euroopa Komisjoni esinduses
Poolas
ning tihendada kodanikuühiskonna ja Euroopa
Parlamendi büroo koostööd.
Viimane kohtumine toimus perekonna-, töö- ja
sotsiaalpoliitika ministeeriumis, kus avanes võimalus tutvustada riigisekretäridele Krzysztof Michałkiewiczile ja Stanisław Szwedile Poola liikmete
tähtsat tööd komitees ning komiteed üldisemalt.
Ministeeriumi viie tähtsama osakonna direktorite
osalusel peetud elaval arutelul esitleti komitee
olulisemaid arvamusi. Eritähelepanu oli suunatud
vaid kaks päeva varem vastuvõetud arvamusele
töötajate lähetamise direktiivi kohta. Ministeeriumi
esindajad vastasid küsimustele, selgitades Poola
valitsuse seisukohta Euroopa Komisjoni ettepaneku
osas. Nad tegid ka ettepaneku võõrustada komitee
üritusi, näiteks seminare või arutelusid, tunnistades
sellise tegevuse potentsiaali ELi väärtuste edendamisel Poola ühiskonnas. (kp)
l

Alates 1999. aastast on Šotimaa püüdnud seda olukorda muuta, seistes silmitsi arvukate takistustega,
näiteks juhul, kui kogukonnad soovivad osta maad
omanikelt, kes elavad Šotimaast kaugel. „Olukord,
mis on takistanud suure osa Šotimaa maaelu ja ühiskonna kestlikku arengut, peaks olema hoiatav näide
Euroopale,“ ütles Burns.
Sylvia Kay Amsterdamis asuvast riikidevahelisest
instituudist (Transnational Institute, TNI) on jälginud põllumajandustootmise ja maale juurdepääsu
olukorda Euroopas paljude aastate vältel. Ta tõi konverentsil välja mõned muret tekitavad arvud: Euroopas kontrollib 3 % põllumajandusettevõtjatest 52 %
maast ning 11 % suurtest põllumajandustootjatest
(üle 100 ha) kontrollib 75 % Euroopa põllumajandusmaast. Bulgaarias on olukord veelgi hullem. Seal on
83,5 % põllumajandusmaast vaid 2 % põllumajandustootjate omanduses. Soomes on suurte põllumajandustootjate arv kasvanud enam kui viiekordseks
(5,5) ja nende kontrollitav põllumajandusmaa on
kasvanud kuus korda. Madalmaades on suurtootjate
arv kolmekordistunud.
Samal ajal on Euroopa silmitsi väiketootjate (kuni
10 ha) arvu massilise vähenemisega: ajavahemikul
1995–2015 tegutsenud 12 miljonist tootjast jäid

püsima vaid 8 miljonit, mis tähendab 33 % vähenemist. Eestis on vaid 10 aastaga (2003–2013) lõpetanud oma tegevuse 62 % väiketootjatest.
Omanduse suur kontsentreerumine nii pakkuja kui
ka ostja poolel ning suundumus väiksema hulga
suuremate tootmiste suunas põhjustab probleeme nii tootmisahela eelnevas kui ka järgnevas
etapis, kaotades arvukalt töökohti ja tühjendades
maapiirkondi.
Komitee on töötanud lahenduste nimel pikka aega
ning on nõudnud nii väiketootjate toetamist kui ka
õiglasemat ja jätkusuutlikumat Euroopa ühist põllumajanduspoliitikat. Lisaks on komitee väga mures
aluslepingutes ette nähtud kapitali vaba liikumise
mõningate tagajärgede pärast ELis. Seetõttu on ta
kutsunud Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles arutama, kas kapitali vaba liikumine ikka peaks olema
tagatud ka põllumajandusmaa võõrandamise ja
soetamise puhul. (sma)
l

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning ELi–Venemaa kodanikuühiskonna foorum
käsitlevad kodanikuühiskonna ja rändepoliitika olukorda
23. novembril 2016 toimunud komitee ja ELi–
Venemaa kodanikuühiskonna foorumi kolmandal ühisseminaril tutvustasid nii ELi kui ka
Venemaa kodanikuühiskonna organisatsioonide
esindajad oma seisukohti kodanikuühiskonna
olukorra kohta Venemaal ja Euroopas ning samuti
rändeküsimustes.
„Kontaktid mõlema poole kodanikuühiskonna vahel
on ELi ja Venemaa majanduslike ja sotsiaalsete suhete
lahutamatu osa. On äärmiselt oluline tagada, et
Venemaa ja ELi kodanikuühiskond saavad vabalt
suhelda ja aidata nii kaasa vastastikuse usalduse ja
mõistmise suurendamisele,“ sõnas komitee välissuhete sektsiooni esimees Dilyana Slavova (eri
elualade rühm, BG).

ELi–Venemaa kodanikuühiskonna foorumi juhtkomitee liige Yuri Dzhibladze ütles järgmist:
„Kodanikuühiskonnavastased meeleolud on Venemaal tugevnenud: peaaegu 150 valitsusvälist organisatsiooni on lisatud nn välisagentide nimekirja
pärast asjaomase seaduse jõustumist neli aastat
tagasi. Paljud on pidanud oma tegevuse lõpetama,
teised jätkavad võitlust ning peavad taluma tugevat poliitilist, õigus- ja finantsalast survet, vahel
ka füüsilisi rünnakuid. Paradoksaalsel kombel on
kodanikuühiskonna olukord hakanud halvenema
ka mõnes ELi liikmesriigis, eeskätt Ungaris ja Poolas.
On väga oluline, et tegelemine kodanikuühiskonna
vabaduse piiramise probleemiga – nii Venemaal kui
ka ELis – oleks ELi liikmesriikide ja ELi institutsioonide poliitikas jätkuvalt esmatähtsal kohal.“

Komitee ja ELi–Venemaa kodanikuühiskonna foorumi liikmed väljendasid sügavat muret kodanikuühiskonna organisatsioonide ja aktivistide
olukorra halvenemise pärast Venemaal alates
2015. aasta juunist.
Samuti valmistas osavõtjatele sügavat muret
õigusriigi põhimõtte ja põhivabaduste austamine Venemaal. Nad toonitasid, et pühendumus
demokraatlikele menetlustele peab olema ELi ja
Venemaa vahelise dialoogi päevakorras esikohal.
Osavõtjad kutsusid üles suurendama ELi toetust
Venemaa kodanikuühiskonnale.

tagajärgi ning vaadati läbi poliitilised vastused,
mille eesmärk on tegeleda ELi, riigi ja eriti kohaliku tasandi uue reaalsusega. Esindajad tõid välja
mõningad arengusuunad Euroopa pagulaskriisis, mis ei austa inimväärikust ega rahvusvahelisi
kohustusi.
Lõpuks arutati äsja Venemaale ja ELi saabunute
integratsiooni sotsiaal-majanduslikke aspekte
kohalikul tasandil ning samuti suurimaid väljakutseid ja heade integratsioonitavade näiteid.
(cad)
l

Käsitleti ka pagulaste ja rändajate ELi ja Venemaale saabumise poliitilisi ja ühiskondlikke
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Kolmas maailmasõda on sotsiaalne
sõda

Tööandjate rühm
ELi õigusaktide üliagar ülevõtmine liikmesriigi tasandil kahjustab ühtset turgu,
suurendab kulusid ja pärsib arengut. Paljude liikmesriikide valitsused kasutavad
ülevõtmist kui võimalust tegeleda siseriiklikke poliitiliste küsimustega, mis
toob kaasa ülereguleerimise („gold-plating“). Sellel halval suundumusel on
negatiivne mõju ettevõtlusele ja seda
peaks vältima niipalju kui võimalik.
Ettevõtted sõltuvad heast õigusloomest
ning sidusast ja stabiilsest õigusraamistikust nii riigi kui ka ELi tasandil. Need on
mõned järeldustest, mis tehti konverentsil „Euroopa õiguse ülevõtmine – ettevõtlustegevuse peamine probleem“, mis
toimus 6. detsembril 2016 Horvaatias
Zagrebis.
Ettevõtjad tervitavad asjaolu, et parem
õigusloome on Euroopa Komisjoni prioriteet. Selleks et paremast õigusloomest
täielikult kasu saada, on ELi direktiivide
liikmesriigi õigusesse ülevõtmisel vaja
sarnast lähenemisviisi. Tööandjad kinnitavad jätkuvalt, et stabiilne, prognoositav ja lihtne õigusraamistik on
majanduskasvu eeltingimus. Ülerakendamine on toonud kaasa ülereguleerimise, loonud erinevusi liikmesriikide
eeskirjades, moonutanud ühtlustamist
ning kahjustanud ühtset turgu.

Töötajate rühm
Töötajate rühm korraldas kultuuriürituse, et esitleda Prantsusmaa Töötajate
Ametiühingute Keskliidu (CGT) endise
peasekretäri ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) haldusnõukogu
liikme Bernard Thibault’ raamatut „La
troisième guerre mondiale est sociale“
(Kolmas maailmasõda on sotsiaalne
sõda). Bernard Thibault tutvustas oma
raamatut isiklikult.

Esimese paneelarutelu osalejad andsid
üldise ülevaate paremast õigusloomest,
REFITi programmist ning ülevõtmise
tavadest. Teises paneelarutelus esitati konkreetseid näiteid puudulikust
jõustamisest ja tarbetult koormavatest
ELi eeskirjadest koos mõjuga Euroopa

majanduse konkurentsivõimele. Konverentsi korraldasid ühiselt Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm ning Horvaatia kaubandus- ja
käsitöökoda, kes oli ka ürituse võõrustaja, koostöös Horvaatia tööandjate liidu
ja Horvaatia kaubanduskojaga. (lj) l

Eri elualade rühma esimees Luca Jahier avas Kesk- ja
Ida-Euroopa kodanikuühiskonna foorumi
Eri elualade esindajate rühm

See kirjastuse Éditions de l’Atelier välja
antud Bernard Thibault’ raamatu pealkiri
on teadlikult provokatiivne. ILO haldusnõukogu liikme ja CGT endise peasekretärina mõistab ta hukka madalaimate
kulude kultuse, millega ohverdatakse
maailma töötajad konkurentsi altaril,
ja teeb eelkõige ettepaneku tugevdada ILO rolli tema ajaloolise missiooni

valguses – edendada sotsiaalset õiglust
kui maailma rahu olulist tegurit. Vastupidiselt laialt levinud uskumusele ei
peitu lahendus selle suundumuse peatamiseks mitte riikide isoleerumises, vaid
inimeste võrdsuse edendamises, võttes
maailma eri riikides vastu kaitsenormid,
et tagada inimväärse tasu maksmine ja
inimlikud töötingimused.
Esitlusele järgnes arutelu, mida juhtis komitee töötajate rühma esimees
Gabriele Bischoff ning millest võtsid
osa erinevad ametiühingujuhid, näiteks Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretär Luca Visentini,
CGILi peasekretär Susanna Camusso
(Itaalia), CCOO peasekretär Ignacio
Toxo (Hispaania), CITUBi esimees Plamen Dimitrov (töötajate rühm, BG)
(Bulgaaria) ja FGTB esimees Rudy De
Leeuw (Belgia). (mg)
l

LÜHIDALT

Discover how the EESC has made a difference

EMSK ametlik video

Kesk- ja Ida-Euroopa kodanikuühiskonna teine foorum toimus 25. novembril 2016 Bukarestis. Enam kui viiekümnel
kõnelejal kaheteistkümnest Euroopa
riigist paluti jagada oma kogemusi ja
mõtteid demokraatiast. Eesmärk oli
arutada kõige tõsisemaid väljakutseid
ja tulevasi suundumusi ning uurida,
kuidas kodanikuühiskond võiks võtta
suurema vastutuse meie olukorra eest
ja etendada selles olulisemat rolli.
Foorumil kinnitati ja jätkati Kesk- ja
Ida-Euroopa kodanikuühiskonna
organisatsioonide vahelise koostöö
ja ühismeetmete traditsiooni, arendati uusi ideid ning koondati ELi ja
Euroopa Majanduspiirkonna kodanikuühiskond teatud ühiste eesmärkide
taha. Avaistungil esitati demokraatia
hetkeseis Euroopas kolmest perspektiivist – kõnelejad olid Rumeenia avalike
konsultatsioonide ja kodanikudialoogi
minister Violeta Alexandru, International IDEA peasekretär Yves Leterme
ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eri elualade rühma esimees Luca

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on avaldanud uue kolmeminutilise video,
milles tutvustatakse komitee peamisi saavutusi ELi õigusaktide ja poliitikameetmete kujundamisel, et võtta arvesse Euroopa kodanike vajadusi. Ohvrite õiguste
eest võitlemine, tarbijate kaitse, vaesusevastane võitlus, ettevõtete kasvu ja
töökohtade loomise toetamine ning sotsiaalse kaasatuse edendamine – need
on mõned praktilised näited sellest, kuidas komitee on aidanud parandada
kodanike igapäevaelu.
Jahier. Peamised aruteluteemad puudutasid poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna rolli Euroopas, kus aeglase
majanduskasvu ja pidevate kokkuhoiumeetmete taustal domineerib järjest
enam poliitiline ja sotsiaalne ebastabiilsus; olukorda halvendab jätkuv konflikt

Lähis-Idas, rändajate ja pagulaste sissevool Euroopasse ja geopoliitilised probleemid. 2016. aasta foorumi eesmärk oli
aidata toetada demokraatiat ja kaitsta
Euroopa majanduskasvu aluseks olevaid
põhiväärtusi. (cl)
l

Videos tutvustatakse komitee ülesehitust ja tema 350 liikme tööd. Oma praktiliste kogemuste najal nõustavad liikmed ELi seadusandjaid ja hoolitsevad
Euroopa kodanike hääle kuuldavõtmise eest.
Vaata videot siin: europa.eu/!JG39PH
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