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Lootusrikkalt edasi!
Pärast kuudepikkust pinget ja muretsemist on valimistulemused mõnedes liikmes-

riikides Euroopale pisut kergendust toonud.

Näiteks Emmanuel Macroni valimisvõit Prantsusmaal annab selgelt tunnistust sellest, et 
Prantsusmaa valijate hoiakud „tavapäraste erakondade“ suhtes on muutumas. Ilm selgelt 
on sel ka sügavamaid poliitilisi põhjuseid, kuid selged märgid viitavad muutustele.

Valijad tajuvad poliitikuid ja poliitikat teistsugusel moel ja tulemus on ilmne – valituks 
osutus kandidaat, kes ei ole seotud poliitiliste erakondadega ning kellel on omaenda 
ideed.

Ma ei ole poliitikaanalüütik ja ehkki olukord Prantsusmaal, mis on meie omast kül-
laltki erinev, paelub ja huvitab mind, annab mulle kindlustunnet eelkõige selle mõju 
Euroopa projektile.

Prantsusmaal, nagu ka teistes liikmesriikides, propageerisid mitmed kandidaadid prog-
ramme ja ideid, mis olid küll demokraatia tingimustes legitiimsed, kuid oleksid meile 
harjumuspärase Euroopa projekti selle meile tuntud kujul ohtu seadnud.

Euroopale ei oleks sugugi hea, kui nii oluline riik nagu Prantsusmaa oleks saanud 
Euroopa-vastase liidri.

Ma ei taha öelda, et Euroopa ei vaja reforme ega uut hoogu, vaid hoopis seda, et me 
ei vaja juhti, kes on kogu Euroopa projekti vastu, toetudes demagoogilisel protektsio-
nismil ja separatismil põhinevale ideoloogiale ja tegutsedes hüpoteetilise julgeoleku 
huvides.

Loomulikult on meie õigus ja kohustus kaitsta ühiskonna individuaalseid ja kollek-
tiivseid väärtusi, toetame me neid siis ise või mitte, kuid see kaotab mõtte, kui kaitse 
muutub rünnakuks Euroopa ja rahuprojekti vastu, millest me kõik unistame ja mille 
hüvesid tahame jätkuvalt nautida.

Me ei ole üksikasjalikult kursis mõningate äsja valitud riigijuhtide poliitiliste plaani-
dega ning jääme paljuski äraootavale seisukohale. Ometi me teame, et ainuüksi otsus 
Euroopa ideaalide säilitamise ja Euroopa väärtuste kaitsmise poolt annab põhjust 
rahuloluks ja paneb meid lootusrikkalt tulevikku vaatama.

Euroopal on piisavalt põhjust kergendatult ohata ja keskenduda nüüd reformidele, et 
lahendada kodanike muresid ja täita nende õigustatud ootusi.

Taas kord arvan ma, et rahva ootustest teadlikud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
liikmed peavad olema valmis edendama kaasavat, rahumeelset Euroopat, milles igaüks 
saab osaleda ja millesse anda oma panuse. See on minu siiras soov!

Gonçalo Lobo Xavier
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident
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Can Dündar: „Ärge jätke Türgit üksi. 
Erdogan ei ole Türgi“

Eksiilis elav Türgi 
ajakirjanik arutles komitees 
meediavabaduse ja 
inimõiguste teemal

Seoses Türgis hiljuti toimunud aren-
gutega kutsus komitee aprillis oma täis-
kogu istungjärgule Türgi ajakirjaniku 
Can Dündari. Türgi ajalehe „Cumhu-
riyet“ endine peatoimetaja kutsus ELi 
üles toetama Türgit ja sealseid inimesi 
meediavabaduse, inimõiguste, õigus-
riigi ja demokraatia valdkonnas.

„Türgi kujutab endast hetkel kõige suu-
remat ajakirjanike vanglat,“ ütles Can 
Dündar. „Kui Euroopa omistab endiselt 
suurt tähtsust sõna- ja ajakirjandusva-
badusele, peaks ta Türgi rahvast toe-
tama. Euroopa ei tohiks loobuda oma 
väärtustest lühiajalise kasu saamise 
nimel“.

Komitee president Georges Dassis 
lausus: „Teie võitlus on meie võitlus ja 
meile esitatud üleskutse demokraatia 
ja vabaduse kaitseks on väga oluline. 
Loodan, et meie valitsused, riikide 

parlamendid ja Euroopa Parlament 
võtavad seda kuulda. Me oleme olemas, 
et teid toetada.“

Seda sõnumit kordas ka komitee töö-
tajate rühma esimees Gabriele Bisc-
hoff, kes kutsus Türgi ametivõime 
üles vabastama praegu Türgi vanglas 
viibiva saksa ajakirjaniku Deniz Yüceli. 
EMSK eri elualade esindajate rühma 
esimees Luca Jahier ja REXi sektsiooni 
esimees Dilyana Slavova meenuta-
sid kohalolijatele, et tagasipöördumi-
seks demokraatliku ja avatud Türgi 
poole peab EL jätkama koostööd Türgi 
kodanikuühiskonnaga.

Praegu Saksamaal paguluses elav 
Dündar mõisteti viieks aasataks vangi 
pärast seda, kui tema ajalehes teatati, 
et Türgi salateenistus smugeldab relvi 
Süüria mässulistele. Komitee ase-
president Gonçalo Lobo Xavier 
kutsus Türgit üles tegema riigis aja-
kirjandusvabaduse taastamiseks 
koostööd rahvusvaheliste ajakirjanike 
organisatsioonide, UNESCO, OSCE ja 
Euroopa Nõukoguga. (mm)� l

JUHTKIRI
Hea lugeja!
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Terrorismi rahastamise vastu võitlemine 
nõuab ulatuslikumaid meetmeid
EMSK toetab komisjoni 
kavatsusi sularaha 
kontrollimiseks, ent juhib 
tähelepanu takistustele 
nende elluviimisel

Komitee toetab komisjoni uut ette-
panekut laiendada sularaha kontrol-
limise ulatust ELi piiridel ning anda 
asutustele suuremad volitused kont-
rollide läbiviimiseks ja kaupade kon-
fiskeerimiseks juhul, kui on põhjust 
kahtlustada ebaseaduslikku tegevust. 
Eesmärk on koguda rohkem teavet ja 
paljastada terrorismi rahastamise juh-
tumeid. Ent taas kord kutsus komitee 
komisjoni üles avaldama nimekirja 
maksuparadiisidest, millele langeb 
vastutus suurema osa ebaseaduslike 
rahavoogude eest. Komitee peab 
sellise nimekirja puudumist ette-
paneku tõhusa kohaldamise tohutuks 
takistuseks.

„Sularahasaadetised on jätkuvalt pea-
mine kanal, mille kaudu rahapesijad ja 
muud finantskurjategijad tegutsevad,“ 
märkis aprilli täiskogul vastu võetud 
arvamuse „Terrorismi rahastamine – 
sularaha liikumise kontrollimine“ 
raportöör Javier Doz Orrit (töötajate 
rühm – ES).

Komitee soovitab, et komisjon koostaks 
pärast konsultatsioone ja uuringut kava 
sularaha kasutamise vähendamiseks 
ELis. „Kaaluda tuleks seda, kas kohustus-
liku deklareerimise künnis 10 000 eurot 

on asjakohane,“ ütles kaasraportöör 
Mihai Ivaşcu (eri elualade esindajate 
rühm – RO). Arvamuses tehakse ka ette-
panek laiendada sularaha määratlust, et 
hõlmata sellesse ka ettemaksukaardid ja 
suure likviidsusega tooted, nagu kuld.

Komitee toetab liikmesriikidele karis-
tuste kehtestamist deklareerimis-
kohustuse täitmata jätmise eest, ent 
juhib tähelepanu sellele, et karistused 
peaksid olema ühtlustatud ja välja 
tuleks töötada kõigile liikmesriikidele 
ühine teabevahetusmenetlus.

Ka rõhutatakse arvamuses, et oluline 
on parandada teabevahetust ja koor-
dineerimist liikmesriikide asutuste 
vahel ja kolmandate riikidega. Samuti 
kutsutakse liikmesriike üles tegema 
oma terrorismivastased andmebaasid 
Europolile kättesaadavaks. (ll)� l
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Komitee konsulteerib ELi 
kodanikuühiskonnaga Euroopa tulevikku 
käsitleva valge raamatu teemal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kor-
raldab 27 liikmesriigis rea riiklikke arutelusid, et 
koguda Euroopa kodanikuühiskonna seisukohti 
Euroopa tuleviku viie stsenaariumi kohta, mille 
komisjon visandas Euroopa tulevikku käsitlevas 
valges raamatus „Mõttearendusi ja tuleviku-
stsenaariume EL 27 jaoks aastaks 2025“.

Mõtteid, seisukohti ja muresid, mis ilmnevad 
liikmes riikides korraldatud aruteludel kõigi majan-
dus- ja sotsiaalvaldkonna kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega, kasutatakse komitee arva-
muses, mis koostatakse valge raamatu kohta 
komisjoni konsulteerimistaotluse alusel. Nime-
tatud arvamus võetakse vastu komitee täiskogu 
istungjärgul juulis.

Mais toimuvad arutelud moodustavad osa käimas-
olevast ulatuslikust arutelust teemal „Euroopa 
tulevik“, mille algatasid ELi institutsioonid kogu 
Euroopas ja millesse kaasatakse nii kodanikud, 
ametiasutused kui ka organisatsioonid. Nagu 
komisjon oma konsulteerimistaotluses rõhutas, 
on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel ELi 
organiseeritud kodanikuühiskonna häälena selles 
protsessis oluline roll.

Valges raamatus esitatakse viis stsenaariumi, milli-
seks võiks Euroopa aastaks 2025 kujuneda erineva-
tes valdkondades, nagu ühtne turg ja kaubandus, 
ränne ja julgeolek ning majandus- ja rahaliit. (ll)�l
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Komitee soovitab luua sidusrühmade 
platvormi naiste tööhõive suurendamiseks 
transpordisektoris

Komisjon on algatuse heaks kiitnud 
ja see käivitatakse novembris

Kümnest transpordisektori töötajast vaid kaks 
on naised. Kuna 78 % töötajatest on mehed, aval-
dub sooline ebavõrdsus transpordis eriti teravalt. 
Komitee arvates on kindlasti tarvis rohkem naisi 
transpordisektorisse meelitada ja seetõttu esitas 
ta teemaga tegelemiseks ettepaneku muutuste 
platvormi loomise kohta.

Aprillikuisel täiskogu istungjärgul kiitis komi-
tee heaks arvamuse „Naised ja transport − 
muutuste platvorm“, milles visandatakse uus 
sidusrühmade foorum ja esitatakse komisjonile 
soovitused selle loomise kohta.

„Transpordisektori on mehed kujundanud enda näo 
järgi,“ lausus komitee raportöör Madi Sharma 
(tööandjate rühm – UK). „Kuid täna ei ole naiste 
tööhõive suurendamine transpordis üksnes sooline 

küsimus, vaid ka majanduslik ja sotsiaalne sundus. 
Sektoris on hädasti vaja pädevaid, töötahtelisi 
töötajaid, kes tunnevad end majanduskasvule 
ja innovatsioonile kaasaaitamisel väärtuslike ja 
kaitstutena.“

Selle platvormi abil püüab komitee kaasata 
kõik sidusrühmad sektori töökeskkonna muut-
misesse ja naiste võimaluste suurendamisse. 
Platvorm juhinduks sihipäraste meetmetega 
tegevusepõhisest lähenemisviisist ja selle toetu-
seks luuakse veebileht. Komitee leiab samuti, et 
järelevalve, hindamine ja parimate tavade jaga-
mine on usaldusväärsuse ja edu saavutamiseks 
möödapääsmatud.

Komisjoni asepresident Frans Timmermans ja 
transpordivolinik Violeta Bulc on andnud alga-
tusele heakskiidu ja see käivitatakse 2017. aasta 
novembris. (mq)� l

Komitee peab reisieelset reisiloa süsteemi viisanõudest vabastatud 
kolmandatele riikidele praeguses olukorras vajalikuks

Komitee kinnitas viimasel täiskogu istung-
järgul, et praegust julgeolekuolukorda arvestades 
on komisjoni kava ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi 
(ETIAS) loomiseks vältimatu. Selle süsteemiga soo-
vitakse karmistada kontrolle Schengeni alasse vii-
savabalt reisivate isikute suhtes.

ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi teemalises arva-
muses rõhutas komitee, et kõnealuse süsteemi 
raames kogutud teave aitab tõhusamalt hallata 
Schengeni ala piire, aga kutsus komisjoni ka üles 
käsitlema Schengeni alasse mittekuuluvate riikide 
küsimust.

„Süsteem võimaldab eelnevalt kontrollida võima-
likke julgeoleku- või ebaseadusliku rände riske, et 
kaitsta ELi kodanikke kurjade kavatsustega isikute 
sisenemise eest,“ märkis raportöör Jan Simons 
(tööandjate rühm  – NL). Kuigi kõik ei pruugi 
olla süsteemiga rahul, on ELi reisiinfo ja -lubade 
süsteem reisijatele kasulik, vähendades näiteks 

ooteaega Schengeni ala piiridel. Komitee on 
siiski seisukohal, et süsteemi tuleks rakendada 
järk-järgult ja sellega peab kaasnema avatud 
teabevahetus asjaomaste riikidega.

ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi kohaldatakse ligi-
kaudu 60 ELi mittekuuluva riigi kodanike suhtes, 
kellel on praegu õigus siseneda Schengeni alale 
ilma viisata. Süsteem, mis peaks olema töövalmis 
2020. aastaks, võimaldab reisijatel esitada interneti 
teel taotluse reisiloa saamiseks, mis kujutab endast 
viisarežiimist leebemat korda. Süsteem teostab 
seejärel automaatseid kontrolle, kasutades ELi 
infosüsteeme, nagu Interpol, Europol, Schengeni 
infosüsteem, riiki sisenemise ja riigist lahkumise 
süsteem, ning rahuldab veel samal päeval reisi-
loa taotluse või lükkab selle tagasi. Lõpliku otsuse 
langetavad siiski riigipiiril töötavad piirivalvurid.

Komitee tervitas ettepanekut, kuid rõhutas, et 
ELi reisiinfo ja -lubade süsteem peab täielikult 
austama põhiõigusi ja isikuandmete kaitset, või-
maldades üksnes kuritegevust, terrorismi, eba-
seaduslikku sisserännet ja muid ohte uurivatele 
ametiasutustele juurdepääsu andmetele. (ll)� l

Kuidas tugevdada komisjoni puhta energia 
ettepanekut

Euroopa energiaalast üleminekut kiirendavad 
poliitikameetmed nõuavad realistlikumat kavan-
damist, paremat konsulteerimist tarbijatega ja 
selgemaid eeskirju taastuvenergia eesmärkide 
jõustamiseks. Aprillikuisel komitee täiskogu istung-
järgul kiideti heaks viis arvamust Euroopa Komis-
joni paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ 
kohta. Tegu on 1000-leheküljelise ettepanekute 
paketiga, mis energialiidu voliniku Maroš Šefčo-
viči sõnul on sektori jaoks pöördelise tähtsusega.

Ehkki komitee kiidab paketi üldiselt heaks, eel-
kõige jõupingutused oma tarbeks tootvate ener-
giatarbijate ja uute turuosaliste, näiteks kohalike 
energiakogukondade, rolli tugevdamiseks, aimab 
ta ette suuri takistusi esmajoones sellepärast, et 
komisjon kavatseb iga riigi energia- ja kliimakava 
läbi vaadata.

„Komitee on sügavalt mures, kas juhtimisprotsess 
on suuteline nõudmisi rakendama ja saavutama 
konkreetseid tulemusi,“ tõdetakse üldises arvamu-
ses paketi kohta (TEN/624). „Selles pannakse liiga 
suured lootused konsultatsioonidele ja liikmesriikide 
vastastikusele survele, mitte selgetele eeskirjadele.“ 
Komitee soovib täpsemat selgitust selle kohta, 

kuidas saab komisjon nõuda liikmesriikidelt „vaja-
like meetmete“ võtmist, juhul kui ambitsioonide 
või rakendamise osas esineb lünki.

Komisjoni teatises seatakse energiatõhusus esi-
kohale ja rõhutatakse kasu, mida see kütteostu-
võimetuse käsitlemisel pakub. Komitee raportöör 
Ulrich Samm (tööandjate rühm – DE) toonitas 
samuti energiatõhususe otsustavat rolli, kuid lei-
dis, et see ei pruugi olla esimene vahend, mille abil 
kütteostuvõimetuse vastu võidelda.

Kütteostuvõimetuse vaatluskeskuse loomise 
plaan on teretulnud ning komitee märkis, et see 
peegeldab komitee energiaküsimusi käsitleva 
sektsiooni (TEN) praeguse esimehe Pierre Jean 
Coulon’i 2013. aastal esitatud ettepanekut.

Komitee president Georges Dassis hoiatas, 
et üleminek puhtale energiale ei tohi toimuda 
teatavate elanikkonna rühmade, nt ebasoodsas 
olukorras olijate arvel.

Maroš Šefčoviči sõnul on tähtis ettepanekute eest 
seista, kuna maailm ootab nüüd ELilt ette panekuid 
edasiliikumise võimaluste kohta. (dm)� l
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ELi maksueeskirjad ei ole praegu 
digitaalmajanduse jaoks valmis

Euroopa maksueeskirjad tuleb kohandada 
tegelikkusele, et tagada Euroopa elanikele jõu-
kam tulevik. See oli põhisõnum Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee 5. mail toimunud arutelul 
digitaal majanduse maksustamise teemal.

„Digitaalmajandus ei ole enam üksnes osa majan-
dusest, vaid see on muutumas tegelikuks majan-
duseks,“ ütles peakõneleja Rita de la Feria, kes 
on Leedsi ülikooli maksuõiguse professor ja mai-
nekas maksuekspert. „Majanduse digiteerimine ja 
üleilmastumine on pöördumatu. Me kas sobitame 
jätkuvalt tegelikkust oma õigusega ja lapime auke 
või püüame kohandada oma eeskirju ja õigusakte 
eelkõige pettuste valdkonnas ning pakume selle 
kaudu inimestele jõukust,“ lisas ta.

Komitee ECO sektsiooni (majandus- ja raha-
liit) esimees Joost van Iersel kutsus arutelul 
osalenud maksueksperte ja majandusteadlasi 
üles uurima, kuidas saaks nõuetekohaselt mak-
sustada jagamis majanduse uusi äri-, töö- ja 

tarbimismudeleid. Ta tuletas meelde, et komitee 
peab ettepanekuid digitaalmajanduse nõueteko-
haseks maksustamiseks ülimalt oluliseks. Laiemas 
õiglase maksustamise kontekstis koostab komitee 
praegu arvamust jagamismajanduse maksusta-
mise kohta.

„Praegused maksustamiseeskirjad ähvardavad 
jagamismajanduse lämmatada, samas aitab vii-
mane tootlikkust suurendada. Eriti rasked on need 
eeskirjad väikeste ettevõtete jaoks,“ ütles komitee 
liige Krister Andersson (töötajate rühm – SE). 
„Me peame oma maksueeskirju vastavalt kohan-
dama, et tulla toime väljakutsetega ning tagada, 
et realiseerime kõik võimalused,“ lisas ta.

„Me vajame Euroopas ühtsemat maksustamissüs-
teemi. Meie majandus ei ole seotud meie territooriu-
miga, seetõttu peaksime seda käsitlema ühise Euroopa 
lähenemisviisi alusel,“ ütles komitee jagamismajan-
duse maksustamise arvamuse raportöör Giuseppe 
Guerini (eri elualade esindajate rühm – IT).(mm)�l

Komitee ärgitab komisjoni 
suurendama teadusuuringute ja 
innovatsiooni eelarvet

Seoses programmi „Horisont  2020“ vahe-
hindamisega korraldas komisjon sidusrühmadega 
konsulteerimise, mille tulemusi tutvustati esimest 
korda komitee ja Euroopa Komisjoni (teadusuurin-
gute ja innovatsiooni peadirektoraat) ühisüritusel 
28. aprillil.

Üritus andis samuti võimaluse võrrelda saadud 
tulemusi nendega, mis selgusid komitee ase-
presidendi Gonçalo Lobo Xavier koostatud 
hiljutisest teabearuandest ja raportöör Ulrich 
Sammi (tööandjate rühm  – DE) koostatud 
arvamusest.

Gonçalo Lobo Xavier sõnas: „Me tervitame 
kõnealust Euroopa Komisjoni algatust, kuna see 
programm on äärmiselt oluline meie ja tulevaste 
põlvkondade tuleviku jaoks ning komitee on 
hindamis protsessis väga aktiivselt osalenud.“

Konverentsil jõuti järeldusele, et programm „Hori-
sont 2020“ on edukas innovatsiooniprogramm, 
mis kätkeb endas tippkeskusi, ühiseid teadus-
uuringute taristuid, piiriülest koostööd ning 
koostoimet teadusringkondade, tööstussektori, 
VKEde ja teadusorganisatsioonide vahel. Sellegi-
poolest leidis 89 % vastajatest, et äärmiselt olu-
line on suurendada ELi tasandi eelarvevahendeid 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamiseks 
ning laiendada osalejate ringi, säilitades samal ajal 
tipptaseme.

Rahastamise küsimusel peatudes rõhutas Ulrich 
Samm: „Teravaim tuvastatud probleem on Euroo-
pas valitsevad suured erinevused. Programmis 
„Horisont  2020“ osalemise edukuse määrad on 
väga erinevad ja on olemas väga selge seos riikliku 
rahastamisega. Suurema riikliku rahastamisega 
liikmesriikidel on paremad tulemused kui väiksema 
riikliku rahastamisega liikmesriikidel.“ (mr)� l

Komitee presidendi avaldus Euroopa päeva puhul
67 aastat tagasi loodi eeldused Euroopa Liidu 

tekkeks, kui 9.  mail 1950 Prantsusmaa välis-
minister Robert Schuman pani aluse Euroopa 
integratsioonile, tehes ettepaneku asutada 
Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ). Ent ESTÜ 
oli alles algus ning mõni aasta hiljem tähistas 
Rooma lepingu allkirjastamine 1957. aastal ELi 
sünnihetke. Täna on meil võimalus nii pidutseda 
ja teha kokkuvõtteid ELi saavutustest, kui ka aru-
tada meie nägemust tulevikust ja konkreetseid 
probleeme, millega eurooplased praegu silmitsi 
seisavad.

On tõsi, et ELi edulugudest räägitakse vaid harva 
ja tema saavutused kipuvad jääma varju. Ent kui 
vaatame tagasi minevikku, võime olla vaid uhked 
kõige üle, mida EL on suutnud saavutada. Rahu, 
võimalus elada vabaduses, isikute ja kaupade 
vaba liikumine ning 50 aasta jooksul majandus- ja 
sotsiaalvaldkonnas tehtud edusammud on vaid 
mõned näited hüvedest, mida me oleme saavu-
tanud ja mis püsivad praegugi. Meie kohustus on 
tuletada maailmale meelde, et need saavutused 

ei ole taevast sülle kukkunud ning et võlgneme 
nende eest tänu Euroopa Liidule. Midagi ei saa 
pidada iseenesestmõistetavaks, isegi mitte rahu.

Kõigest hoolimata tuleb möönda, et alates 
2009. aastast on mõnda ELi põhiväärtustest, seal-
hulgas solidaarsust, hakatud kõrvale jätma. Lisaks 
on viimastel aastatel täheldatud ksenofoobia, 
rassismi ja fašistlike suundumuste murettekita-
vat suurenemist ning natsionalistlikud ja popu-
listlikud erakonnad on pidevalt kogumas jõudu, 
laiendades järjest enam oma toetajaskonda. 
Selleks et leida lahendusi Euroopa-vastasuse kii-
rele kasvule, peab EL võtma julgeid otsuseid, et 
pääseda ummikseisust ja kriiside spiraalist välja. 
Saame taastada inimeste usaldus üksnes siis, kui 
poliitikakujundajad ja -juhid võtavad liikmesrii-
kides selgeid ja asjakohaseid meetmeid, tões-
tamaks ELi kodanikelähedust. On häbiväärne, 
et veel aastal 2017 surevad Euroopas inimesed 
nälga ja vaesed üha vaesuvad. Me peame kõik 
jõudma ühisele arusaamale, et vaja on sotsiaal-
set turumajandust, mis hõlmaks meetmeid 

heaolu ümberjaotami-
seks ja meie majandus-
m u d e l i  s o t s i a a l s e 
mõõtme tugevdamiseks.

Seda silmas pidades on 
komitee juba mõnda 
aega esitanud prakti-
lisi ettepanekuid, nagu 
liikmesriikide võla eest 
ühine vastutamine ja 
tagatud mi inimum-
sissetulek ELi kodanike 
jaoks. Lisaks on komi-
teel komisjoni taotlusel 
võimalus koostada ja 
esitada ettepanekuid Euroopa tuleviku kohta 
arvamuse vormis, mis pannakse hääletusele 
mõne kuu pärast, järgides kõigis liikmesriiki-
des sama sotsiaalpartneritega konsulteerimise 
mudelit, mida kasutati edukalt arvamuste koos-
tamiseks Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta 
ja rändekriisi lahendamise teemal.

Kokkuvõttes on hädasti vaja poliitilisi otsuseid, 
kui soovitakse tagada ühtne, demokraatlik, 
solidaarsusel põhinev, rahumeelne, jõukas ja 
kodaniku lähedane Euroopa.

Georges Dassis
EMSK president
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Tööstuslik ja energiaalane üleminek: söe järkjärgulise kasutuselt 
kõrvaldamise tagajärgi tuleb leevendada

7. aprillil korraldas komitee tööstuse muutuste 
nõuandekomisjon (CCMI) kõrgetasemelise arutelu 
teemal „Tööstuslik ja energiaalane üleminek: töös-
tuslikud, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed“. 
Arutelul osalesid erinevate sütt tootvate liikmes-
riikide energiavaldkonna eksperdid, tööstuse ja 
ametiühingute esindajad ja komitee liikmed.

Aruteludest ilmnesid probleemid, millega söe-
kaevandusega tegelevad piirkonnad ja riigid 
kaevanduste sulgemise korral silmitsi seisavad. 
Näiteks piirkondades, kus süsi on üks väheseid 
omamaiseid energiaallikaid ja kus see on oluline 

tööhõiveallikas, võib energiaalasel üleminekul olla 
väga suur mõju.

Siiski nõustusid osalejad, et Euroopas on kindlasti 
vaja struktuursel viisil kõrvaldada süsi järk-järgult 
kasutuselt, et täita vähese CO

2
-heite kokkulepi-

tud eesmärke ning kaitsta keskkonda ja tervist. 
Komitees energiaküsimustega tegeleva sektsiooni 
(TEN) esimees Pierre Jean Coulon rõhutas, et 
see protsess nõuab arukaid pikaajalisi stratee-
giaid, milles keskmes on tasakaal majanduslike, 
keskkonnalaste ja sotsiaalsete mõjude vahel. 
Komitee liige Janusz Pietkiewicz (tööandjate 

rühm – PL) lisas, et samuti on vaja muuta tarbijad 
aktiivseteks osalejateks (tootvad tarbijad).

Osalejad rõhutasid, et üks lahendus võiks olla 
üleminek taastuvenergiale. Eduka ülemineku võti 
on piirkondlikud investeerimiskavad ja kohaliku 
elanikkonna kaasamine, et kujundada avalikkuse 
toetust.

Komitee liige Dumitru Fornea (töötajate rühm – 
RO) tegi lühikokkuvõtte: „Me ei ole tagurliku 
maailmavaatega. Küsimus ei ole söe päästmises, 
vaid meie majanduse ja meie inimeste töökohtade 
päästmises. Ja selleks on vaja aega, kõigi sidusrüh-
made toetust ja teabevahetust inimestega, keda see 
mõjutab.“(sma)� l

Professor Rita de la Feria arutamas digitaalmajanduse maksustamist
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„Solidaarselt tegutsedes 
võime jätta jälje ajalukku,“ 
ütles Georges Dassis Euroopa 
solidaarsuse foorumil

12. aprillil osales Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomitee president Georges 
Dassis Euroopa solidaarsuskorpuse 
sidusrühmade foorumi lõppistungil 
koos Euroopa Komisjoni presidendi 
Jean-Claude Junckeri ja Euroopa 
Parlamendi presidendi Antonio 
Tajaniga.

„Solidaarselt tegutsedes saavutame edu, 
mõnikord nii suure, et see võib jätta jälje 
ajalukku,“ ütles Georges Dassis.

Georges Dassis tervitas Euroopa soli-
daarsuskorpuse algatust ja rõhutas: 
„Komitee on palunud Euroopa egiidi all 
võtta meetmeid, mis on suunatud otse 
kodanike igapäevaelule ja oma iseloo-
mult sotsiaalsed. Seda võitlust ei võideta 

kõnedega, vaid tegudega, millest tuleb 
elanikele teada anda.“

„Ei ole arukamat otsust, kui teisi aidata,“ 
ütles Antonio Tajani, viidates vajadu-
sele olla solidaarne looduskatastroo-
fide korral.

„Me oleme endiselt maailma rikkai-
mad riigid, seepärast peame õppima 
jagama,“ ütles Jean-Claude Juncker.

Septembris 2016 käivitatud algatuse 
eesmärk on anda 18–30aastastele 
võimalus osaleda projektides, mil-
lega aidatakse ebasoodsas olukor-
ras olevaid inimesi. Komitee toetab 
noori kodanikke, andes jätkuvalt välja 
kodaniku ühiskonna auhinda ja korral-
dades igal aastal noorteürituse „Sinu 
Euroopa, Sinu arvamus!“. Lisaks tähistas 
komitee 18. mail programmi Erasmus+ 
30. tähtpäeva, korraldades sel puhul 
konverentsi. (ks)� l

LÜHIDALTTööandjate organisatsioonide 
esimene reaktsioon Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast käsitlevale 
ettepanekule on kriitiline
EMSK tööandjate rühm

UEAPME, EUROCHAMBRESi ja CEEPi 
peasekretariaatide esimene reaktsioon 
Euroopa sotsiaalõiguste sammast 
käsitlevale ettepanekule on kriitiline. 
Véronique Willems, Arnaldo Abruzzini 
ja Valeria Ronzitti osalesid tööandjate 
rühma koosolekul, et arutada oma 
organisatsioonide praegusi prioriteete.

„Senised ettepanekud töö- ja eraelu 
tasakaalu kohta mõjutavad oluliselt 
VKEsid ja tekitavad lisakulusid,“ mär-
kis UEAPME peasekretär Véronique 
Willems. UEAPME arvates tuleks kes-
kenduda ennekõike olemasolevate 
eeskirjade paremale rakendamisele 

ja jõustamisele, mitte lisaõiguste 
loomisele.

„Me oleme väga mures Euroopa poliitika 
suuna pärast,“ ütles EUROCHAMBRESi 
peasekretär Arnaldo Abruzzini, 
viidates Euroopa sotsiaalõiguste sam-
bale. Tema arvates on Euroopa Liidus 
kalduvus kasutada maksimaalselt ära 
sotsiaalset aspekti, sest poliitikud loo-
davad niimoodi peatada populismi. 
Ta rõhutas, et sotsiaalpoliitika ei saa 
olla jätkusuutlik ilma majanduskasvu 
ja töökohtade loomiseta. Töökohti ei 
loo sotsiaalpoliitika, vaid ettevõtjad, 
kes vajavad kindlat ja majanduskasvu 
soodustavat ettevõtluskeskkonda.

CEEPi peasekretäri Valeria Ronzitti 
arvates tuleb nüüd komisjoni ette-
panekuid hoolikalt analüüsida, et 
saadav hinnang oleks põhjalik ja 
realistlik. Ta märkis, et eelseisval 
sotsiaal tippkohtumisel Göteborgis 
on tööandjatel suurepärane võimalus 
rõhutada majanduskasvu ja töökoh-
tade loomise olulisust sotsiaalõiguste 
samba üldkontseptsiooni jaoks. (lj)� l

Töötajad tahavad konkreetseid muutusi: 
sotsiaalne Euroopa, mis töötab inimeste heaks
EMSK töötajate rühm

26.  aprillil  2017 avaldas Euroopa 
Komisjon sotsiaalmeetmete paketi, 
mis hõlmab 17  eri dokumenti, sh 
ettepanekuid Euroopa sotsiaalõiguste 
samba kohta. See on Junckeri komis-
joni esimene vastus ametiühingute 
nõudmistele.

Sotsiaalsete puudujääkidega on tarvis 
kiiresti tegeleda, luues tasakaalu sot-
siaal- ja majanduspoliitikas ning korvates 
pärast pikki aastaid kestnud kokkuhoiu-
poliitikat Euroopa ühiskonnale tekitatud 
kahju. Töötajad nõuavad konkreetsete 
ja jõustatavate õigustega sotsiaalset 
Euroopat, mis töötab nende heaks.

Töötajate rühm analüüsib üksikas-
jalikult komisjoni ettepanekuid, mis 
hõlmavad nii seadusandlikke kui 
ka mitte seadusandlikke algatusi, et 

hinnata, kuidas need vastavad koda-
nikuühiskonna ootustele ning Euroopa 
sotsiaal õiguste sammast käsitlevas 
komitee seisukohas väljendatud 
eesmärkidele.

See on sobiv hetk rõhutada, et Euroopa 
töötajatena oleme äärmiselt uhked 
Euroopa sotsiaalse õigustiku üle, mille 
koostamisele me kaasa aitasime, ning 
ka sellega seotud jõustatavate sotsiaa-
lõiguste üle.

Me ei toeta sotsiaalse õigustiku nõrgen-
damise püüdeid, minemaks üle lihtsalt 
põhimõtetele ja kriteeriumidele.

EL peab pakkuma töötajate jaoks 
positiivset tegevuskava, milles käsit-
letakse ka 21.  sajandi väljakutseid ja 
kontseptsiooni „Töö  4.0“. Töötajate 
rühm nõuab meetmeid, mis tagavad 
sotsiaalse progressi, sh õiglaste töötin-
gimuste tagamine kõigile; miinimum-
sissetulekut käsitlev raamdirektiiv; 
sotsiaal kindlustuskaitse kõigile; kollek-
tiivlepingute ja ametiühinguõiguste 
austamine; ELi ühtne lähenemine 
miinimumpalgale.

Kui ELis tulemusi ei saavutata, tuleb 
elada selle tagajärgedega: kasvav nat-
sionalism, protektsionism ja kseno-
foobia ning see võib viia lõpuks liidu 
lagunemiseni. (mg)� l

Luca Jahier Euroopa tulevikust 
Slovakkia Teaduste Akadeemias
EMSK eri elualade esindajate 
rühm

18. aprillil 2017 korraldasid Slovak-
kia Teaduste Akadeemia Majandusuu-
ringute Instituut, International Club of 
Slovakia ja Economic Club of Slovakia 
Bratislavas ühiselt rahvusvahelise kon-
verentsi „Rooma lepingu 60. aastapäev: 
Euroopa tulevik“.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaal-
komitee eri elualade rühma esimees 
Luca Jahier osales konverentsil ja 
tutvustas kodanikuühiskonda ja selle 

rolli Euroopa tulevikus. Ta arutles 
viimaste suundumuste üle Euroopas, 
sh Prantsus maa eelseisvate valimiste, 
Brexiti ja kodanikuühiskonna tulevase 
rolli üle uues poliitilise ja majandusliku 
ebastabiilsuse ja geopoliitiliste pingete 
paradigmas.

Kohtumise käigus andsid komitee 
esindajad ülevaate ka Euroopa majan-
duse praegusest olukorrast ja selle 
edasise arengu peamistest väljakutse-
test. Seoses ülemaailmse finantskriisi 
enneolematu hargnemise ja sügava 
ülemaailmse majanduslangusega 

(eriti võlakriisi ja selle mõjuga reaal-
majandusele ja tööhõivele) tutvustati 
ulatuslikku paketti nii ELi kui ka euroala 
majanduse reformimiseks.

Konverentsil jõuti järeldusele, et liik-
mesriigid peavad koos tegutsema, et 
tulla toime Euroopa Liidu ees seisvate – 
nii väliste kui ka sisemiste – problee-
mide ja ohtudega. (cl)� l

Open Day – 6. mai 2017

Laupäeval, 6. mail avas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koos teiste 
Euroopa Liidu institutsioonidega rahvale oma uksed. Komitee liikmed ja tööta-
jad tervitasid enam kui 2700 külastajat, kes kõik soovisid rohkem teada saada 
selle kohta, kuidas komitee töötab ja milliste küsimustega ta tegeleb.

2017. aasta lahtiste uste päev oli pühendatud Rooma lepingu allkirjastamise 
60. aastapäevale. Huvilistele olid avatud infostendid, korraldati külastusi, pakuti 
interaktiivset tegevust ja elava muusika kontserte. Kõige noorematele külas-
tajatele oli avatud lastenurk.

Kogu üritus, mis pak-
kus ainulaadse võima-
luse avastada Euroopa 
mitmekesisust lõbusas 
ja peresõbralikus õhk-
konnas, oli väga edu-
kas. Lahtise uste päeva 
kohta lisateabe saami-
seks külastage meie 
veebilehte http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/.(nb)�l

Valeria Ronzitti (CEEP)  ja  
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
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