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Hea lugeja!
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ ja
Rooma lepingu 60. aastapäev

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

Ulatuslikud meetmed muutuste juhtimiseks
autotööstuses
© Shutterstock

Olen siin Itaalia pealinnas Rooma lepingu 60. aastapäeva tähistamise aastal, et osaleda
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud konverentsil, millel ei käsitleta ei midagi
vähemat kui Euroopa tulevikku.
Kui mulle öeldakse, et pidutsemiseks on vähe põhjust, tekib mul küsimus, kas inimesed on
asjast ikka õigesti aru saanud.
Põhjus, miks ehitada ühendatud Euroopat, on jätkuvalt ja rohkem kui kunagi varem liikmesriikides ja isegi teistes, ELi mittekuuluvates riikides majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste
otsuste tegemisel kesksel kohal.
Mõne arvates on aga Euroopa rohkem lõhestatud kui kunagi varem ning tema elanikud Euroopa
projektist täielikult eraldunud. Ent kas see on tõsi?
Kas on võimalik, et aastakümneid kestnud rahust – isegi kui mõne vägivallapuhanguga – ei
piisa, et veenda eurooplasi toetama stsenaariumit, mis varem tundus võimatu, arvestades
riikide vahel valitsenud erimeelsusi? Kas majanduskasv ja inimeste oluliselt paranenud heaolu,
vaatamata teatavate sotsiaalsete rühmade, eriti noorte ja eakate inimeste reaalsetele kannatustele, ei anna meile põhjust hinnata kõrgelt juba saavutatut?
Kas ei peaks teadmiste tohutu areng, mis on saavutatud isikute ja kaupade vaba liikumisega, tegema
meid uhkeks ja muutma meie sotsiaalset, kultuurilist, majanduslikku ja poliitilist elu lihtsamaks?
Usun, et kõikidele nendele küsimustele tuleks vastata jaatavalt.
On olnud palju näpuga näitamist ja avalikke süüdistusi võimulolijate suunas inimeste väheses
usus Euroopasse ehk „Brüsselisse“.
Ja tõepoolest on palju lihtsam süüdistada Brüsselit kõiges, mis inimeste elus viltu läheb, ning
jagada samal ajal kiidusõnu valitsustele, kes uhkeldavad oma läbirääkimistel väljakaubeldud
saavutustega. Brüssel mulli peetakse sageli vastutavaks mis tahes ebaõnnestumise eest ja
süüdistatakse mis tahes tragöödia põhjustamises.
Leian, et selline suhtumine on äärmiselt ebaõiglane nende riikide suhtes, kes lõid selle projekti
Euroopa rahu ja heaolu hüvanguks. Nende meeste ja naiste kujundatud ühisprojekt oli algusest
peale ajendatud soovist teha asju inimeste ja rahvuste jaoks paremini.
Sooviksin kutsuda üles neid, kes – mõnikord õigustatult – kritiseerivad Euroopa integratsiooni,
lahendama ühe kasuliku ülesande ehk asuma analüüsima, kui palju läheks maksma Euroopast
loobumine. Tõsi küll, tuleb olla realistlik ja isegi kui selline oluline partner nagu Ühendkuningriik
lahkub EList, tuleb hinnata tagajärgi Euroopa kodanike jaoks, kui see suurepärane projekt peaks
ära lõppema. Mulle tundub, et Euroopa-vastased jõud ei ole selle peale mõelnudki.

„Autotööstus on teelahkmel. Probleemid
on mitmetahulised, hõlmates sealhulgas

sisepõlemismootori tulevikku, tarneahelat või isegi küsimust, kes hakkab sõidukit juhtima, kui üldse keegi. Peaaegu
kõik, mis kehtis autotööstuses muutumatuna aastakümneid, on tänapäeval
küsitavaks muutunud,“ väitsid raportöörid Georgi Stoev (BG – tööandjate
rühm) ja Monika Sitarova Hrusecka
(SK – CCMI volitatud esindaja).

Ainult tugev majandus võimaldab
Euroopal kriisiga toime tulla

Euroopa saab olema alati selline, millisena Euroopa rahvad seda näha soovivad. Praegu ongi
neil, mille hulgast valida. Loodame, et nad valivad targasti, mõeldes kõigi rahu ja heaolu peale.
Kuulakem Euroopa noorte häält. Ka nemad soovivad rahu ja heaolu.
Täpselt sedasama, mida me kõigile probleemidele vaatamata oleme viimased 60 aastat rõõmuga nautinud!
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„Võltsitud ja piraattoodete tööstus“,
avalik arutelu
Euroopa kodanikualgatuse päev:
mina osalen

26.–27. märts / EMSK, Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk

EL peab võtma juhtrolli
põllumajandustoodetega
kauplemise sidumisel kestliku
arengu eesmärkidega
Ränne vajab õiglast vastutuse
jagamist
Kuuskümmend aastat Euroopa
ühendust – kujundame
tulevikku!

Aruandes analüüsitakse nelja olulist
probleemi, mis praegu autotööstust
mõjutavad: transpordi elektrifitseerimine ja selle CO2-heite vähendamine,
tootmisprotsessi digitaliseerimine,
automatiseeritud sõidukid ja võrku
ühendatud autod. (sma)●
●

Vältimatud struktuursed muutused
avaldavad häirivat mõju olemasoleva
väärtusahela kõikidele elementidele
ja toovad kaasa uued ärimudelid.
„Soovime rõhutada autotööstuse ees
seisvaid suuri väljakutseid, aga ka selle

Märtsis võõrustab komitee noori kogu Euroopast, et üheskoos tähistada 60 aasta möödumist
Rooma lepingu allkirjastamisest. Neil palutakse värske pilguga mõelda Euroopa tuleviku üle.
Algatus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ annab komiteele suurepärase võimaluse saada uusi
värskeid ideid Euroopa tuleviku kohta, mille poole me kõik kindlasti püüdleme.

Gonçalo Lobo Xavier
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident

tohutut potentsiaali majanduskasvu ja
uute töökohtade jaoks, kui rakendada
õiget poliitilist raamistikku. Tulevikku
suunatud poliitiline lähenemine ning
üleeuroopaline koordineerimine ja koostöö on võtmetegurid, et aidata sektoril
muutuvate tingimustega kiiresti kohaneda,“ ütles Georgi Stoev.

Euroopa hoiuste tagamise skeemi, ühtse
kriisilahendusfondi ühise kaitsemeetme
ning ühise eelarve eelkõige euroala
jaoks.
© Shutterstock

Asi ei ole ainult väites, et Euroopale ei ole alternatiivi. Minu arvates peame edaspidigi otsima
lahendust, mis hoolimata oma kohutavatest „kasvuraskustest“ suudaks kõige paremini vastata
tuhandete inimeste – kas noorte või vanemate, tööandjate või ametiühingute esindajate,
töötajate, erinevate poliitiliste tõekspidamiste või uskumustega inimeste, lühidalt öeldes kõigi
siin elavate inimeste ootustele.

Üleminek elektritranspordile ning
võrku ühendatud ja automatiseeritud sõidukite arendamine nõuavad
ulatuslikku tööstuspoliitikat koos
tasakaalustatud kliima-, keskkonnaja energiapoliitikaga. See on Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee aruande
„Autotööstus uue paradigma
künnisel?“ peamine sõnum. Aruandes kutsutakse GEAR 2030 kõrgetasemelist rühma üles koostama
ambitsioonika pikaajalise poliitilise
tegevuskava.

Majanduskasvu edendamine on eluliselt vajalik. Üksnes tugeva majandusega Euroopa suudab paremini toime
tulla tema ees seisvate poliitiliste ja
sotsiaalsete probleemidega. Selline
oli veebruaris vastu võetud Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuste üks peamine sõnum. Komitee
on seisukohal, et Junckeri kava ei ole
piisav, ja kutsub avalikku ja erasektorit
üles tegema rohkem investeeringuid.

Arvamuses „Euroala majanduspoliitika“ rõhutasid raportöör Javier
Doz Orrit (ES – töötajate rühm)
ja kaasraportöör Petr Zahradník
(CZ – tööandjate rühm), et EL peaks
investeeringute ja majanduskasvu
hoogustamiseks rakendama rahandus-, eelarve- ja struktuurivahendite
tasakaalustatud kombinatsiooni. Arvamuses toetatakse komisjoni algset ettepanekut kehtestada euroalal positiivne
eelarvepoliitika ja kutsutakse üles looma

www.eesc.europa.eu

Arvamuses „2017. aasta majanduskasvu analüüs“ nõuab komitee paindlikkust ELi valitsemises ja
soovitab kasutada individuaalseid
lahendusi. Raportöör Etele Barath
(HU – eri elualade rühm) leiab, et EL
peab majanduskasvu käsitlemisel
arvestama SKPd täiendavate näitajatega ning selline lähenemisviis nõuaks
sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja kestlikkuse eesmärkide näitajate tulemuspõhist analüüsi, mis kombineeritaks
sotsiaalse arengu edendamisega.
Komitee peab hädavajalikuks koostada
selge ja kõikehõlmav ning pikka perspektiivi arvestav poliitiliste ja strateegiliste
seisukohtade kokkuvõte, milles arvestataks Junckeri kümne prioriteedi ja ELi
2030. aasta eesmärkidega. (mm)●
●

EL peab võtma
juhtrolli põllu
majandus
toodetega
kauplemise
sidumisel
kestliku arengu
eesmärkidega
Põllumajandustoodetega kauplemine ei ole kunagi
varem olnud nii
oluline – ega nii
vastuoluline – kui
praegu. Euroopa
Parlamendi hiljutise CETA poolt
hääletamisega
jõudis see tagasi
tähelepanu keskpunkti ning samuti tõuseb ülemaailmse tähelepanu keskmesse eelseisev WTO ministrite
konverents selle aasta lõpupoole. Taas kord on
oodata kõnealuse teema domineerimist ja EL
peab võtma endale võtmerolli.
Põllumajandustoodetega kauplemisel on otsustav
tähtsus ka valdava osa kestliku arengu eesmärkide
elluviimisel. EL on selle protsessi juhtimiseks heas
positsioonis, kuna ta on suurim põllumajandustoodete eksportija ja importija ning tal on tõendatud huvi kaubanduse ja kestliku arengu vastu,
samuti usaldusväärsus, täitmaks tõhusat ühendavat rolli arenenud ja arenguriikide vahel.
„On aeg, et EL võtaks ohjad ja asuks seda tegevuskava ülemaailmselt edasi viima,“ ütles
22. veebruaril vastu võetud komitee arvamuse
„Põllumajandus kaubandusläbirääkimistes“ raportöör Jonathan Peel (UK – tööandjate
rühm). „EL peaks võtma aluseks mitmed hiljutised
ÜPP reformid. Eelmisel WTO ministrite konverentsil näitas EL juba, et ta suudab mõelda värskelt ja
tasakaalustatult, mis on niivõrd oluline hetkel, kui
vähesed julgevad oodata positiivset tulemust. Taas
kord ootame me, et EL oleks meie kaubanduspartneritest sammu võrra ees.“
Komitee esitab arvamuses soovitusi mitmepoolsete edusammude saavutamiseks ja kutsub
komisjoni üles tegema mõjuhinnangu põllumajandustoodetega kauplemise võimalike mõjude
kohta kestliku arengu eesmärkidele, Pariisi kokkuleppele ja ELi hiljutistele kaubanduslepingutele.
(sma)l

ELi haridus- ja koolitussüsteemid
vajavad suuri investeeringuid

Täiskogu veebruari istungjärgul võttis Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu ettevalmistava arvamuse teemal „Kvaliteetne haridus
kõigile“, mis koostati ELi eesistujariigi Malta
taotlusel. Komitee väljendab heameelt, et eesistujariik teemale tähelepanu pöörab, ent ütleb
arvamuses selgelt, et kui liikmesriigid jätkavad
kriisijärgselt kehtestatud kokkuhoiupoliitikat,
ei suuda nad teha vajalikke investeeringuid, et
muuta kvaliteetne riiklik haridus kõigile kättesaadavaks. Võitluses Euroopas kiiresti laieneva
vaesuse vastu peab see olema esikohal, kusjuures
hiljutised uuringud ja aruanded osutavad tihedale
seosele haridusliku vaesuse ja vähese sissetuleku
vahel.
Komitee esitas arvamuses mh järgmised prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

Komitee kutsub üles parandama puuetega
inimeste osalemist humanitaarmeetmete
kavandamisel, rakendamisel ja järelevalves
Puuetega inimeste õigused tuleb hõlmata
kõigisse rändajaid ja pagulasi puudutavatesse
ELi poliitikameetmetesse ja programmidesse,
nagu on ette nähtud ELis 2011. aastal jõustunud
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni
artiklis 11. Komitee kutsub ühtlasi üles parandama puuetega inimeste osalemist humanitaarmeetmete kavandamisel, rakendamisel ja
järelevalves.
Need seisukohad on peamiste järelduste hulgas,
mis tehti komitee alalise uurimisrühma „Puuetega
inimeste õigused“ 14. veebruaril 2017 toimunud
avalikul arutelul „Puuetega pagulaste ja rändajate
olukord“. Ürituse eesmärk oli juhtida tähelepanu
puuetega pagulaste ja rändajate olukorrale,
parandades pagulastega tegelevate organisatsioonide teadlikkust puuetega inimeste õigustest
ja erivajadustest.

UUS VIDEO
Euroopa kujundamine – kuidas vormib EMSK töö meie igapäevaelu

Need arvamused on kujundanud Euroopat, edendades tööhõivet ja häid tavasid sellistes valdkondades nagu keskkond, energiapoliitika, lennundus ja sotsiaalmajandus. Need on edendanud
demokraatia, vabaduse ja inimõiguste põhimõtteid kogu maailmas ning võidelnud kõikide – eriti
kõige haavatavamate – ELi kodanike võrdsete õiguste eest.
Sotsiaalsed ettevõtted, vaesus ja ELi lennundustööstus – need on vaid mõned tegelikud näited
selle kohta, kuidas komitee töö on vorminud meie igapäevast elu. Komitee kolme rühma esimehed
arutavad, kuidas kaitstakse ELi tasandil huvisid, mida nende liikmed esindavad. (mm)l

Komitee väljendas arvamust ka Euroopa Komisjoni uue oskuste tegevuskava kohta. Praegu
puudub 70 miljonil eurooplasel piisav lugemis-,
kirjutamis- ja arvutamisoskus ning enam kui 20 %
ei suuda praktiliselt arvutiga töötada. Teisest
küljest töötab üle 30 % kõrgelt kvalifitseeritud
noortest töökohtadel, mis ei vasta nende andele
ja püüdlustele, ning 40 % Euroopa tööandjatest
ei suuda leida majanduskasvu ja innovatsiooni
tagamiseks õigete oskustega inimesi. Oskuste
puudujäägi ja tööturu nõudlusele mittevastavusega tegelemiseks on komisjon esitanud rea
uusi meetmeid. Kuid komitee leiab, et kuigi uus
tegevuskava on samm õiges suunas, ei ole see
veel pöördepunkt. Vaja on uuenduslikumaid
lahendusi: mõnes Euroopa riigis on juba olemas
lahendusi, mida teised riigid saaksid üle võtta.
Arvesse tuleb võtta sotsiaalseid ja soolisi aspekte,
tunnustada tuleb mitteformaalset ja informaalset
õpet ning ettevõtlusvaimu tuleks edendada eluks
vajaliku oskusena.
Komitee soovitab lõimida tegevuskava võimalusi
pakkuvasse makromajanduslikku raamistikku, kus
inimeste oskustesse ja võimetesse investeerimist
ei käsitleta mitte kulutusena, vaid väljaminekuna,
mis toob aja jooksul positiivseid hüvesid. Lisaks
ei tohiks liikmesriikide osalust haridusse ja koolitusse tehtavate kulutuste katmises lisada raamistikku, mida kasutatakse nende eelarvepuudujäägi
väljaarvestamiseks. (dm)l

teha pagulaskriisi lahendamiseks, pidades iseäranis
silmas haavatavaid pagulasi ja rändajaid.
„Meil tuleb teha kõik võimalik pagulaste, iseäranis
puuetega pagulaste vastuvõtmiseks. Arvamus, et
nad võtavad ära meie töö, on lihtsalt vale,“ sõnas
komitee president Georges Dassis oma avakõnes. „Liikmesriikidel on juriidiline ja moraalne
kohustus võtta pagulasi vastu solidaarsel ja
humaansel viisil.“
„Tarvis on ühist raamistikku puuetega inimeste vastuvõtmiseks ning meetmeid ja programme nende
ühiskonda integreerimiseks,“ lisas komitee liige
ja Euroopa puuetega inimeste foorumi esimees
Ioannis Vardakastanis (EL – eri elualade rühm).

Järelmeetmena komitee 2016. aasta oktoobris toimunud Lesbose ja Ateena külastusele keskenduti
esimesel tööistungil olukorrale Kreekas. Teisel istungil vaadeldi, mida saavad EL ja kodanikuühiskond

Kahtlemata kõige liigutavama tunnistusega esines Süüria põgenik Ibrahim Al Hussein, kes
kaotas jala, kui üritas pommirünnaku ajal oma
sõpra päästa, ning põgenes seejärel Kreekasse,
kus temast sai paraolümpiasportlane. „Ma olin
nagu haavatud lind, kes püüab ära lennata, kuid
ei suuda enam tiibu liigutada. Tänu Kreeka rahva
solidaarsusele sündisin ma Kreekas uuesti.“ (va)l

Kohalikud elanikud on maaelu arengu
peamised edendajad
Visioon ja juhtimine on maaelu arengu kõige
tähtsamad tingimused. Sihipärased ja kergesti
hallatavad avaliku sektori toetuskavad tagavad
nende edukuse. See oli kõige olulisem õppetund
EMSK arutelul „Külad ja väikelinnad maaelu
arengu katalüsaatorina“, mis toimus 14. veebruaril Brüsselis. Arutelu peamisi järeldusi käsitletakse komitee selleteemalises omaalgatuslikus
arvamuses.
Maapiirkondade taaselustamine on suurprojekt,
mis tuleb Euroopal ellu viia ühiste jõupingutuste
abil. „Maapiirkonnad kuuluvad kõigile kodanikele,
seetõttu on oluline kõigi kaasamine. Me soovime
luua õiged kontseptsioonid koos kohalike inimestega ning juhtida rohkem tähelepanu küladele ja
väikelinnadele,“ ütles arvamuse raportöör Tom
Jones (UK – eri elualade rühm). Uurimisrühma
esimees Piroska Kallay (HU – töötajate rühm)
lisas: „Külad on sotsiaalsed sõlmpunktid, kus
antakse edasi sotsiaalseid väärtusi ja oskusi, ning
sidusa ühiskonna näide.“

© Shutterstock

Komitee on avaldanud uue kuueminutilise video, milles näidatakse, kuidas komitee pakub oma
liikmete kaudu kodanikuühiskonnale ainulaadse võimaluse
osaleda aktiivselt ELi poliitika- ja
õigusloomeprotsessis. Oma liikmete kogemustele tuginedes on
komitee võtnud vastu tuhandeid
arvamusi, mis aitavad parandada
ELi tavakodanike elu.
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●● pakkuda tugevamat toetust alusharidusele
ning elukestvale õppele;
●● tagada, et haridus vastab globaliseerumisest,
digiteerimisest ja töömaailma muutumisest
tulenevatele väljakutsetele;
●● luua täiendavaid koolitusvõimalusi koolist
väljalangenutele, madala kvalifikatsiooniga
töötajatele ja võõrtöötajatele;
●● tunnustada mitteformaalset ja informaalset
haridust;
●● suurendada investeeringuid õpetajakoolitusse;
●● pakkuda õpetajatele paremaid töö- ja
palgatingimusi;
●● suurendada haridusse ja koolitusse tehtavate
avaliku sektori investeeringuid;
●● i n v e s t e e r i d a h a r i d u s t a r i s t u s s e
ja -vahenditesse, näiteks info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiasse;

●● kasutada paremini ELi fondide vahendeid,
et toetada kvaliteetset haridust ja koolitust,
teadusuuringuid ja innovatsiooni;
●● parandada õppurite, akadeemikute, õpetajate, koolitajate ja teadlaste liikuvusvõimalusi
kogu ELis.

Probleemid on tohutud. Maapiirkonnad on
olnud viimased 30–40 aastat allakäiguteel, millega kaasnevad kehv infrastruktuur, vähesed
töövõimalused, ebapiisavalt arenenud ühistranspordisüsteemid, elanikkonna vananemine
jne. Siiski võib innovatsioon pakkuda lahendusi
peaaegu kõigile probleemidele. Arutelul tutvustati parimate tavade näiteid kahest külast: Tre’r
Ddol (Wales, Ühendkuningriik) ja Kozard (Ungari).
Lisaks tõi ECOVAST häid näiteid Horvaatiast ning
Austria tutvustas oma edukat lähenemist küladega partnerluste loomisel. (sma)l

Ränne vajab õiglast vastutuse jagamist

siinkohal toodi eduka rändajate integreerimise
poliitika eeskujuks Mecheleni linn.

Euroopa Komisjoni ja komitee ühisüritus, kolmas
rändefoorum tõi kokku üle 200 kodanikuühiskonna organisatsioonide eksperdi ELi 28 liikmesriigist. Need kodanikuühiskonna esindajad
kutsusid liikmesriike üles täitma oma ühist kokkulepet rändajate ümberpaigutamise kohta ja
muutma rände narratiivi vastumeetmena parempopulistide külvatavatele hirmudele ja muredele.

Osavõtjad kutsusid ka üles leidma turvalisi ja seaduslikke võimalusi perede taasühinemise lihtsustamiseks. Komitee liige José Antonio Moreno
Díaz (ES – töötajate rühm) kommenteeris tööpoliitika killustatuse probleemi ning leidis, et rändajate tööle, haridusele ja kutseõppele ligipääsu
lihtsustamiseks tuleks kasutada Euroopas ühtset
lähenemist.

Ürituse avasid volinik Dimitris Avramopoulos
ja komitee president Georges Dassis, kes ütles:
„Genfi konventsiooni alusel pole meil mitte üksnes
moraalne, vaid ka juriidiline kohustus pagulasi
vastu võtta.“ Sõnavõtjate arvates on vaja tõhustada integratsioonialaseid jõupingutusi ning

Üritusele oli kutsutud Süüria pagulane Muhannad Bitar, kes jutustas oma loo Euroopasse
jõudmisest – vägivalda, hirmu ja kaotusi täis
rännakus, mille ta võttis kokku sõnadega „Ma
olen näinud nii Euroopa parimat kui ka halvimat
poolt“. (sma)l

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“,
EMSK liikmed külastasid koole

Veebruaris ja märtsis külastasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed oma riigi koole,
et valmistada lapsi ette ürituseks „Sinu Euroopa,
Sinu arvamus“. Selle ürituse näol on tegu Euroopa
noortekoguga, mille raames kogunevad 30.–
31. märtsil 2017 ELi ja kandidaatriikide 33 kooli
õpilased Brüsselisse komitee peahoonesse, et
pidada aru Euroopa tuleviku üle.

●● Euroopa tulevik ja selle paremaks muutmise
võimalused noorte eurooplaste silme läbi.

Liikmed tegid enne märtsikuist kohtumist
koostööd õpilaste ja ühe õpetajaga, et leida
vastuseid mõnele praegu Euroopas aktuaalsele
põhiküsimusele:
●● Euroopa Liidu hüved, saavutused ja
ebaõnnestumised;
●● Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed ja
võimalused;

30.–31. märtsil 2017 on õpilastel võimalus edastada komitee liikmetele oma soovitused Euroopa
tuleviku kujundamise kohta. Kahepäevase ürituse
lõpus annab iga õpilane oma hääle ühele kolmest
ettepanekust, millega tema arvates on võimalik
Euroopa tulevikku kõige tõhusamalt muuta. (ks)
l

Komitee liikmed selgitasid õpilastele, kuidas eelseisev arutelu Brüsselis toimub, ning tutvustasid
neile ülevaatlikult komitee tegevust ja seda, kuidas komitee esindab kogu Euroopa kodanikuühiskonna seisukohti.

Komitee tähistab Euroopa 60. aastapäeva,
mõeldes tulevikule
13. märtsil 2017 pidas Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee Roomas kõrgetasemelise konverentsi, et tähistada Euroopa aluslepingute
60. aastapäeva. Konverents pealkirjaga „Kuuskümmend aastat Euroopa ühendust – kujundame tulevikku!“ toimus Itaalia saadikutekojas.
Avakõnes meenutas Georges Dassis Euroopa
peamisi saavutusi ja praeguseid raskusi, rõhutades järgmist: „See 60. aastapäev peaks olema võimalus uueks alguseks – sellise Euroopa alguseks,
mis on ühtsem, mis võitleb solidaarsuse eest ja mis
tõesti mõtleb Euroopa inimeste heaolule. Tulevikku
peavad kujundama sotsiaalse arengu jõud, ettevõtjad, töötajad ning kõik rahus ja väärikalt elada soovivad inimesed. Loodan, et ELi tulevikku kujundada
aidates täidab komitee oma ülesannet selle Euroopa
visiooni reaalsuseks muutmisel.“
Toimus kolm töökoosolekut, kus arutati järgmiseid teemasid:

●● sotsiaalne Euroopa ebavõrdsuse kaotamise
vahendina,
●● majandus- ja rahaliidu lõpuleviimine tugevama Euroopa nimel,
●● integratsioonipoliitika ja sisseränne.
Konverentsi lõpul ütles Georges Dassis komitee
nimel eraldi tänusõnad dr Pietro Bartolole, kes
vastutab Lampedusa tervishoiuteenuste eest ja
on tuntud oma auhinnatud filmi „Fuocammare“
poolest. President tänas teda suure inimlikkuse
üles näitamise eest abi andmisel pagulastele ja
rändajatele, kes võtavad ette ohtliku teekonna üle
Vahemere keskosa.
Lähikuudel lisatakse konverentsi järeldused
komitee töösse ELi tulevikku käsitleva valge raamatu koostamisel. Lisateavet ürituse kohta leiate
aadressil http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-60-years. (dm)l

Uued
majandusmudelid
ja sotsiaalne
innovatsioon:
võimalus muuta
Euroopa paremaks
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ühendanud jõud ülemaailmse foorumiga New Economy and Social Innovation (NESI) ja mõttekojaga
Global Hub for the Common Good, et rikastada
Euroopa arutelu panustega otseselt jagamis-,
ring- ja funktsionaalse majandusega seotud kogukondadelt. 16. veebruaril korraldasid nad Brüsselis ürituse „Uued majandusmudelid ja sotsiaalne
innovatsioon: võimalus muuta Euroopa paremaks“,
millel osalesid avaliku ja erasektori esindajad.
Ettevõtte ABI Research andmete kohaselt kasvab
internetiga ühendatud seadmete arv üle 10 miljardilt 2015. aastal 30 miljardile 2020. aastal.
Digitaalne revolutsioon muudab viise, kuidas me
elame, ostleme ja isegi töötame: 15 % USA ja EL-15
füüsilisest isikust ettevõtjaid teenivad oma sissetuleku P2P digitaalsete platvormide kaudu. Samas
on Euroopa jätkuvalt esirinnas võitluses kliimamuutuste vastu. Linnad, nagu Pariis ja Madrid,
võtavad märkimisväärseid meetmeid CO2-heite
vähendamiseks ja riigid on pühendunud oma –
ja oma peamiste tööstusharude keskkonnamõju
vähendamisele. Kas neid kahte suundumust –
digitaalne revolutsioon ja kliimamuutuste vastu

võitlemine – saab ühendada? Kas Euroopa saab
ära kasutada nende ühise potentsiaali ja muuta
selle parimaks eeliseks?
Euroopa kodanikuühiskonna häälena on Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunnistanud nii
uute majandusmudelite potentsiaali kui ka nendega kaasnevaid veel tuvastamata sotsiaalseid ja
õiguslikke probleeme. Brüsselis toimunud üritustel analüüsiti kõnealuste muutuste mõju. Lisati ka
praktiline mõõde, kutsudes väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid ja muid sidusrühmi üles jagama
oma kogemusi ja tutvustama parimaid tavasid.
Ürituse peamised tulemused lisatakse ülemaailmse
foorumi NESI aruteludesse 19.–22. aprillil Hispaanias Malagas toimuval jätkuüritusel, mille eesmärk
on luua ühiselt suunised valitsustele ja ettevõtjatele
ning töötada uue, väärtustel ja inimeste heaolu tagamisel põhineva paradigma loomise nimel. (dm)l

ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna
platvormil kutsuti üles suurendama
ajakirjandusvabadust ja parandama
võrdseid tööalaseid võimalusi
Gruusial on idapartnerluse riikidest meediavabaduse valdkonnas ette näidata kõige paremad
tulemused. Siiski on vaja rohkem jõupingutusi ajakirjanduse kvaliteedi, objektiivsuse ja kutse-eetika
suurendamiseks ning ajakirjanduse sõltumatuse
ja rahastamisallikate tagamiseks.
Selline oli 16. veebruaril Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitees toimunud ELi ja Gruusia
kodanikuühiskonna platvormi teise koosoleku üks põhisõnumeid. Platvormi liikmed soovitasid samuti Gruusia valitsusel arvestada valitsuse
tegevuskavas soolise võrdõiguslikkusega ja tugevdada jõupingutusi tööõiguse ja rahvusvaheliste
tööstandardite täieliku rakendamise tagamiseks.
Kodanikuühiskonna platvormi esindajad hindasid
ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise

hetkeseisu. Nad kutsusid Gruusia avaliku sektori
asutusi üles suurendama omavahelist koostööd
ja ELi liikmesriike toetama Gruusia jõupingutusi
riigiteenistujate kommunikatsioonisuutlikkuse
arendamisel.
Gruusia riigiministri esimene asetäitja Artšil Karaulašvili väljendas heameelt riigi edusammude üle
möödunud aastal, kuid märkis, et valitsusel ei ole
„õigust puhata, sest korruptsioon ei maga“.
„Gruusia on suurepärane koostööpartner ja jääb
selleks ning me loodame, et rahvas kogeb peagi
assotsieerimislepingu konkreetseid vilju,“ ütles Dirk
Schübel Euroopa välisteenistusest. Juba sel kuul
peaks EL kaotama viisanõude Gruusia kodanikele,
kellel on biomeetriline pass. (mm)l
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EMSK eri elualade esindajate rühm
Komitee koostab praegu arvamust
„Rahvusvaheliste kultuurisuhete
ELi strateegia“, mille raportöör on eri
elualade rühma esimees Luca Jahier.
Arvamuse ettevalmistamiseks korraldati 1. märtsil arutelu, et kuulda
kodanikuühiskonna, mitmepoolsete
organisatsioonide ja muude kultuuriettevõtjate seisukohti. Arutelu avas
Luca Jahier, sõna võtsid ka Euroopa
Parlamendi liikmed Silvia Costa ja
Elmar Brok, kes on Euroopa Parlamendi
samateemalise omaalgatusliku raporti
kaasraportöörid.
Arvamuse eelnõus kutsub komitee üles
astuma sammu edasi, viies rõhuasetuse
tekstilt „kultuurisuhete ELi strateegia
poole“ konkreetse strateegia ja tegevuskava vastuvõtmisele ja rakendamisele.
Tegevuskava peaks vastama neljale
struktuurilisele vajadusele:

●● tagada ELi tasandil selge juhtimine;
●● püüda kooskõlastada ja pakkuda
täiendavat toetust liikmesriigi
tasandil;
●● täpsustada finantsaspekte;
●● edendada omavahel seotud kultuurivallas tegutsejate võrgustikke, mis esindavad rikkaliku
kultuuriga kodanikuühiskonda.
Et võtta täielikult arvesse kultuuri tähtsust jätkusuutlikkusele, nõuab komitee, et kultuuri tunnustataks kestliku
arengu neljanda sambana samaväärsena majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnasamba kõrval.
Komitee väljendab heameelt, et kultuuri nähakse rahu ja stabiilsuse olulise
alusena. Seetõttu on kultuur Euroopa
Liidu põhieesmärgi – rahu, oma
väärtuste ja oma rahvaste hüvangu
edendamine – saavutamisel äärmiselt oluline. Seega kutsub komitee
arvamuse eelnõus ELi üles Euroopa

CETA tõeliste eeliste selgitamine:
oluline ülesanne ettevõtjate jaoks
EMSK tööandjate rühm
Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) hääletus Euroopa
Parlamendis avab uue peatüki Kanada
ja ELi suhetes, muutes need lähedasemaks. Eesootav teekond on aga
jätkuvalt konarlik, sest leping tuleb
ratifitseerida kõigis ELi liikmesriikides.
CETA on kaasavat majanduskasvu
toetav edumeelne leping, mis toob
VKEdele märkimisväärseid eeliseid.
Ettevõtjatel on täita oluline roll lepingu
edendamisel ja tõsieluliste näidete
toomisel selle eelistest. Need on vaid
mõned mõtted, mida väljendati tööandjate rühma 22. jaanuari 2017. aasta
koosolekul toimunud arutelul Daniel

Costelloga, Kanada suursaadikuga
Euroopa Liidu juures.
Nagu toonitas suursaadik Costello,
on CETA strateegiliselt tähtis, sest see
võimaldab meil kujundada globaliseerunud kaubanduse tulevikku, selle

Rahvusvahelisel naistepäeval 2017
Gabriele Bischoﬀ, töötajate rühma
esimees
„Meeste ja naiste võrdne töötasu on üks
ELi peamisi põhimõtteid, mis kehtestati juba 1957. aastal Rooma lepingus.
Samaaegselt lepingu 60. aastapäevaga
tuleb tähistada ka soolise võrdõiguslikkuse vallas saavutatud edusamme:
vanemapuhkus ja võrdne kohtlemine
nii töö saamisel, väljaõppes, edutamisel kui ka töötingimuste osas. Praegu
on tööturul ja otsustaja rollis rohkem
naisi kui iial varem. Ent kriisi käigus
saabus ka äratundmine, et seda edu ei
tohi pidada enesestmõistetavaks. Kriisi
järellainena võetud kokkuhoiumeetmed
õõnestavad soolist võrdõiguslikkust ja

naiste õigusi. Sageli kannatavad enim
just kõige vaesemad ja haavatavamad
naised. Suurimas vaesuse ja sotsiaalse

LÜHIDALT
Uus CESlinki portaal internetis

kogemusele toetudes täitma oma
ülesannet ülemaailmse juhina, et säilitada, kaitsta ja edendada rahu kogu
maailmas.
Arutelul osalesid veel Euroopa
Nõukogu, UNESCO kontaktbüroo
Brüsselis, Euroopa Liidu riiklike kultuuriinstituutide võrgustik EUNIC,
Regioonide Komitee, ühinenud
linnade ja kohalike omavalitsuste
võrgustiku kultuurikomitee, Interactsi fond, Culture Action Europe ja
Roberto Cimetta fond. (cl)●
●

asemel et järgida teiste seatud arengusuundumusi. Ta märkis, et lepingu
ajutine kohaldamine peaks algama
kevadel. See võimaldab näidata skeptikutele lepingu eeliseid. Ühisuuringu
põhjal eeldatakse, et pärast kokkuleppe täielikku jõustumist suureneb
kahepoolne kaubandus 23 %.
Tööandjate rühma liikmed tõstatasid arutelul mitmeid küsimusi CETA
ja vabakaubanduse kohta üldiselt.
Tööandjate rühma ja komitee Atlandi-üleste suhete järelevalvekomitee
esimees Jacek Krawczyk tegi ettepaneku korraldada CETA teemal ühine
ettevõtlusümarlaud. „Võib öelda, et
kogu maailma kontekstis on CETA
omandanud peaaegu sümboli väärtuse
kui võimalus parandada üldiselt rahvusvahelise kaubanduse olukorda,“ märkis
ta. (jl)●
●
tõrjutuse ohus on üksikemad. Sooline
võrdõiguslikkus ei ole oluline üksnes
headel aegadel – vaieldamatult kasvab
selle tähtsus veelgi, kui ühiskond satub
surve alla. Meeste ja naiste palgavahe
on jätkuvalt suur ka 60 aastat pärast
võrdse palga põhimõtte kehtestamist
lepingus. Selle täielik kaotamine peab
jääma päevakorras olulisele kohale. Õitseng on Euroopas võimalik vaid siis, kuid
tunnistatakse ja toetatakse kõigi andeid.
Euroopa töötajate palka on vaja tõsta ja
peame rohkem pingutama selle nimel, et
tagada ka naistele õiglane osa sellest.“

CESlinki portaal on riiklike majandusja sotsiaalnõukogude veebikogukond
Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitees
ja ELis.
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
hallatav portaal on ühtne kontaktpunkt,
mis koondab uudiseid komitee ning
riiklike majandus- ja sotsiaalnõukogude
korraldatavate algatuste ja ürituste

kohta. Portaalist leiab teavet majandusja sotsiaalnõukogude ja nende veebilehtede kohta, sh nende esimeeste ja
peasekretäride loetelu. Kasutajad saavad
otsida majandus- ja sotsiaalnõukogude
dokumente vastavast andmebaasist, mis
võimaldab ligipääsu nimetatud organisatsioonide avaldatud arvamustele, aruannetele, resolutsioonidele, uuringutele,
kokkulepetele, uudiskirjadele ja teistele
huvipakkuvatele dokumentidele.
CESlinki inglis- ja prantsuskeelne portaal pakub nüüd ka ühiseid Twitteri
kanaleid ja RSS-vooge, mis võimaldavad uusi arenguid hõlpsamini reaalajas
jälgida. (kf)
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/
en; http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr ●
●

EMSK NÄITUS – „AUTISM“
Seoses ülemaailmse autismi teadvustamise päevaga 2. aprillil korraldab
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC) 3. aprillil
autismiteemalise arutelu. Lisaks arutelule korraldab komitee fotonäituse
koos assotsiatsiooniga Autism Europe,
kelle põhieesmärk on edendada autistide õigusi ja aidata neil parandada
oma elukvaliteeti. Näitusel on väljas
fotod kolmelt fotograafilt Ühendkuningriigist (Graham Miller), Poolast (Michał Awin) ja Luksemburgist
(Andre Weisgerber), samuti mõned
fotod noortelt autistlikelt kunstnikelt
Šotimaalt.
Näitus on avatud 21. aprillini 2017 JDE
hoone 6. korruse fuajees. (jp)●
●

Filmilinastus komitees: REIS AJALUKKU: Iidne Nemea ja Nemea
mängud
„... Ja seal, tunneli lõpus, kauaoodatud
hetk: algab reis minevikku. Väga isiklikul
viisil saab igaüks kinni ajaloo lõimeotsast ja, olles täielikult kaotanud vanuse-,

Lisateave töötajate rühma naistepäeva-algatuste kohta: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2news.41724●
●

rahvuse-, rassi- ja värvitaju, kandub ta
millegi keskele, mis on ühtaegu nii vahetu
kui ka igavene.“
Nemea, mida mainitakse Heraklese ja lõvi
müüdis, oli olümpiamängudega sarnanevate kuulsate spordivõistluste toimumiskoht. Film jutustab loo mahajäetud
arheoloogilisest paigast, unustatud iidsetest mängudest – ja arheoloog Stephen
Millerist. Tema silmade kaudu avastame
me seda haaravat Vana-Kreeka spordija religioonikeskust, sellal kui inimesed
kogu maailmast kogunevad Nemea mängude taaselustamiseks. Me jälgime nende
ainulaadset kogemust – reisi minevikku.
Film linastub 29. mail 2017 kell 19.00
kuuenda korruse aatriumis ja sellele
järgneb küsimuste-vastuste ring filmi
kaasprodutsendi Joanna Tachmintzisega. (jp)●
●
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