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Euroopa tulevik

Nagu lubatud komisjoni presidendile, on komitee alustanud tööd Euroopa tuleviku 
teemal ning on asunud selle nimel pühendunult tegutsema. Mitmed meist on võtnud 
endale ülesande konsulteerida kohapeal oma riigi kodanikuühiskonnaga, mitte ainult 
seetõttu, et komiteel tasub olla võimalikult hästi teavitatud kõigi ootustest, aga ka 
seepärast, et komitee on otsustanud viia ellu komisjoni soovi, et kodanikud osaleksid 
arutelus aktiivselt. Pealegi on see komiteele aluslepingutega antud põhiülesande sisu.

Komitee käsutuses olevad vahendid on tagasihoidlikud. Meil ei ole võimalik korral-
dada detsentraliseeritud arutelusid kõigis küsimustes, mis meile suunatakse. Sellel on 
oma hind, isegi kui meid aitavad majandus- ja sotsiaalnõukogud või muud riiklikud 
asutused või ELi institutsioonide kohapealsed esindused ja need suured organisat-
sioonid, mida meie liikmed otseselt esindavad. Samas peame olema julged tegutsema 
ja investeerima õigel ajal seal, kus on põhjust seda teha.

Lisaks on komitee sageli palunud otsustusõigusega ELi institutsioonidel toimida 
samamoodi ja julgeda investeerida raha ja ressursse meie kodanike ja majanduse 
heaks. See pole ainult moraalselt õigustatud, vaid ka majanduslikult kasulik.

Lisaks toob investeering ka poliitilist kasu. Ma leian, et oleme lasknud solidaarsusel 
ja Euroopa projektil liiga palju laguneda, ning ma loodan väga, et üha rohkem meie 
riikide praeguseid või tulevasi juhte mõistab lõpuks, et kõiges ELi süüdistamine ei vii 
kuskile. See pole isegi neile isiklikult kasulik. Nende endi huvides, sh valimistulemuste 
huvides, on tegutseda vastupidi: tugineda ELi edule, mille saavutamises on ka neil 
olnud suur roll. Tegelikkuses ei ole valdaval osal kodanikel tahtmist alustada mingeid 
hulljulgeid katsetusi ning isegi nende hulgas, kes on jäänud populistlikke sõnumeid 
uskuma, on ilmselt suur hulk inimesi, kes toetaksid Euroopa projekti juhul, kui seda 
neile õigesti selgitatakse, see toimib laitmatult ja nad ei tunne end kõrvalejäetuna.

Komitee tahab esmalt saata komisjonile organiseeritud kodanikuühiskonna arvamuse 
põhisõnumi, et komisjon saaks seda kohe pärast suve kasutada. Ent protsess muidugi 
sellega ei lõpe. Ma ei saa ennustada sõnumi sisu, aga loodan väga, et ühel või teisel 
viisil kinnitab see tahet peatada ekstremistlike ja populistlike sõnumite pealetung, 
edendades taas uue innuga Euroopa Liitu ja pidades silmas selle algset eesmärki: 
rahu, meie väärtused ja meie inimeste heaolu.
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EMSK president
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Tehisintellekt: Euroopa vajab inimese juhitavat 
käsitust
Subtitle: Euroopa Liit peab võtma 
meetmeid, et arendada ja kasutada 
tehisintellekti Euroopas viisil, mis 
edendaks ühiskonda ja sotsiaalset 
heaolu, mitte ei ohustaks seda, on 
komitee öelnud oma omaalgatusli-
kus arvamuses tehisintellekti ühis-
kondliku mõju kohta.

„Me vajame inimese juhitavat tehisintel-
lekti käsitust, kus masinad jäävad masi-
nateks ja inimestele jääb alatiseks kontroll 
nende masinate üle,“ sõnas raportöör 
Catelijne Muller (NL – töötajate rühm).

Tehisintellekti turumaht on ligikaudu 
664 miljonit USA dollarit ja eeldatavasti 
kasvab see 2025.  aastaks 38,8  miljardi 
dollarini. On üldiselt vaieldamatu tõsiasi, 
et tehisintellektil võivad olla ulatuslikud 
ühiskondlikud eelised: tehisintellekti saab 
kasutada selleks, et muuta põllumajandus 
kestlikumaks ja tootmisprotsessid kesk-
konnahoidlikumaks, suurendada liiklus- 
ja tööohutust, edendada finantssüsteemi 
turvalisust, pakkuda paremaid raviteenu-
seid jne.

Ent need eelised on saavutatavad üks-
nes juhul, kui vastatakse tehisintel-
lektiga kaasnevatele väljakutsetele. 
Komitee on määratlenud 11 valdkonda, 

milles tehisintellektiga seonduvad ühis-
kondlikud väljakutsed, alates eetikast, 
turvalisusest, läbipaistvusest, eraelu 
puutumatusest ja standarditest kuni töö, 
hariduse, juurdepääsetavuse, õigusaktide 
ja eeskirjade, valitsemise ja demokraatia, 
sõjanduse ning superintellektini välja.

Neid väljakutseid ei saa jätta üksnes ette-
võtete hooleks: kaasata tuleks ka valit-
sused, sotsiaalpartnerid ja teadlased. 
Komitee usub, et ELil on aeg võtta sel-
les valdkonnas ülemaailmne juhiroll, 
määrates kindlaks Euroopa normid 
ja standardid, koostades Euroopa 

eetikakoodeksi ja tööturustratee-
giad, et säilitada või luua töökohti.

Arvamuses toetatakse ka Euroopa 
tehis intellekti taristu loomist, mis 
koosneks avatud lähtekoodiga ja eraelu 
puutumatust austavast õpikeskkonnast, 
reaalsetel tingimustel põhinevast tes-
tikeskkonnast ning kvaliteetsetest and-
mekogudest tehisintellekti süsteemide 
arendamiseks ja treenimiseks. Kombinee-
rituna Euroopa tehisintellekti serti-
fikaadi või märgisega võib see lisaks 
kindlustada ELile konkurentsieelise (dm).
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EMSK kutsub volinik Tibor Navracsicsit 
üles võtma vastu kultuurilise 
diplomaatia tegevuskava

EL vajab konkreetset kava, mille abil 
edendada kultuuri kui avatud, sallivate 
ühiskondade olulist aspekti. Komitee 
korraldas arutelu komisjoni voliniku 
Navracsicsiga ja võttis vastu arvamuse 

ELi rahvusvaheliste kultuurisuhete stra-
teegia kohta.

„Ajal, mil äärmuslus tõstab üha enam 
pead ja meie kodanikud kahtlevad ühises 

identiteedis rohkem kui kunagi varem, 
on õige aeg asetada kultuur ja kultuuri-
poliitika Euroopa poliitilises päevakorras 
kesksele kohale,“ lausus EMSK eri elualade 
rühma esimees Luca Jahier. „EL peaks 
kasutama võimalust ning looma konk-
reetse strateegia ja tegevuskava rahvus-
vaheliste kultuurisuhete valdkonnas,“ 
kasutades ära Euroopa kultuuripärandi 
aastaga (2018) kaasnevat dünaamikat.

Väljendades heameelt hiljutise ühis-
teatise üle, kutsus komitee komisjoni ja 
Euroopa välisteenistust ka üles tunnus-
tama kultuuri kestliku arengu ühe sam-
bana, kasutama kultuuri rahu tagamise 
ja konfliktide lahendamise strateegia-
tes ning kaasama religioonidevahelist 
dialoogi.

Volinik Navracsics kiitis EMSK arva-
must ja nõustus kõigi sidusrühmade, 
eelkõige kodanikuühiskonna suure 
osatähtsusega rakendusstrateegias. 
(mm/mq)� l

Volinik Tibor Navracsics (keskel) ja raportöör Luca Jahier (paremalt esimene) täiskogu arutelul
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EP president Antonio Tajani ja EMSK president 
Georges Dassis lubavad tõhustada koostööd, et 
aidata taastada inimeste usku Euroopasse

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani 
osales neljapäeval, 1. juunil Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul, et arutada 
parlamendi prioriteete ja kahe institutsiooni koostöö 
tugevdamise võimalusi.

„Kolm peamist väljakutset, millele me peame ühiselt 
vastama, on töötus (iseäranis noorte töötus), ränne ja 
terrorism,“ ütles Antonio Tajani.

Komitee president Georges Dassis märkis, et 
igast komitee tegevusest ja jõupingutusest nähtub 
selgelt, et komitee seisab Euroopa demokraatia 
eest ja on tõeliselt pühendunud sellele, et muuta 
tegelikkuseks juhtlause „Töötada ühtse, demokraat-
liku, solidaarsusel põhineva, rahumeelse, jõuka ja 
kodaniku lähedase Euroopa nimel“.

Antonio Tajani ja Georges Dassis lubasid tõhus-
tada parlamendi ja komitee dialoogi nii ametlikult 
kui ka mitteametlikult ning korraldada korrapäraseid 
mõttevahetusi, arutada ideid, tegutseda ja süven-
dada koostööd, et tagada otsustav vastus kohapeal 
toimvale. See peaks omakorda suurendama nende 
ELi meetmete tulemuslikkust, millel on selge mõju 
tavakodanike igapäevaelule. (mr)� l

Ärgem unustagem, et energialiit 
loodi kodanike ja ettevõtete 
hüvanguks

Energialiidu loomise edusammude teise 
aastaaruande hindamisel kutsub Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjoni 
üles minema tagasi põhiküsimuste juurde: „Meil 
peab olema meeles, miks me seda kõike teeme. 
Me teeme seda kodanike, ettevõtete ja kogu ühis-
konna hüvanguks,“ ütles raportöör Tellervo Kylä- 
Harakka-Ruonala (FI, tööandjate rühm). Komitee 
arvates tuleks edusammude jälgimisel keskenduda 
praktilistele näitajatele, nagu energiahinnad, töös-
tustoodangu näitajad, loodud töökohad, heitkoguste 
vähendamine.

Samuti julgustas komitee komisjoni võtma meet-
meid, et tugevdada ELi CO

2
-käejälge – näitajat, mis 

viitab tegevuse kõigile positiivsetele tagajärgedele, 
mis avalduvad keskkonnale. ELi heitkogused peak-
sid tuleval aastakümnel vähenema umbes 5%ni üle-
maailmsetest heitkogustest. „Nii jääb meile ikkagi 

ülejäänud 95%,“ ütles 
raportöör. „Euroopa 
peaks püüdma eks-
portida oma vähese 
süsinikdioksiidiheitega 
süsteeme ja tooteid üle-
jäänud maailmale. Nii 
saab võidelda kliima-
muutuste vastu mitte 
ainult Euroopas, vaid 
ka üle maailma.“

Ühes teises arvamuses, 
mis võeti vastu komitee 
täiskogu mai istungjär-
gul, arutati komisjoni 
uusi eeskirju, millega 
muuta ELi elektriturg 
kokkusobivaks taastuv-
energiaga. Komitee 

väljendab paketi üle heameelt, aga rõhutab, et teha 
tuleb rohkem: „Komitee toetab kõigi tarbijate – töös-
tuse, ettevõtete ja kodumajapidamiste – õigust ise 
luua ja salvestada energiat ja sellega kaubelda. Ka 
kohalikele kogukondadele tuleks anda õigus luua, 
arendada või rentida kohalikke võrke. Samas tuleb 
nende õiguste kasutamiseks töötada välja täpsemad 
eeskirjad,“ ütles raportöör Alfred Gajdosik (AT, eri 
elualade rühm).

Samuti on mureküsimus CO
2
-heite vähendamine, et 

hinnas arvesse võtta traditsioonilistest energiaallika-
test saadud energia väliskulusid, nagu kliimamuutused 
ja tervisekahjustused. Kui neid kulusid ei võeta hinnas 
arvesse, siis seab see taastuvenergia ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda. Raportööri sõnul aitaks maksu-
süsteem suunata investeeringud keskkonnahoidli-
kuma elektri suunas. (dm)� l

Komitee kutsub komisjoni üles kaaluma 
kantserogeenide direktiivi laiendamist
Uued kokkupuute piirmäärad tööga seotud vähktõve ennetamiseks 
on kiiduväärsed, ent neid võiks laiendada reproduktiivtoksilistele 
ainetele ja formaldehüüdile

Arvamuses „Töötajate kaitse tööl kantserogee-
nide ja mutageenide eest“ väidab komitee, et pärast 
asjakohase mõjuhinnangu teostamist peaks Euroopa 
Komisjon kaaluma kantserogeenide ja mutageenide 
direktiivi kohaldamisala võimalikku laiendamist 
paljunemis võimet kahjustavatele ainetele.

Arvamuses käsitletakse komisjoni teist ettepane-
kut direktiivi läbivaatamiseks, milles kehtestatakse 
uued siduvad ohtlike ainete piirnormid töökeskkon-
nas viiele ainele, mida peetakse kantserogeenseks. 
Esimene ettepanek, millega võeti vastu 13 uut piir-
normi, esitati 2016. aasta mais ja järgmine ajakohas-
tamine on kavas 2018. aastal.

Komitee kutsub komisjoni üles pöörama rohkem 
tähelepanu esmajoones näiteks juuksurina, puhas-
tusteeninduse või tervishoiu valdkonnas töötavate 
naiste kokkupuutele kantserogeenidega. Samuti 
soovitab komitee võtta vastu siduv formaldehüüdi 
piirnorm töökeskkonnas.

Komitee soovib paremat ühist metoodikat siduvate 
ohtlike ainete piirnormide kehtestamiseks töökesk-
konnas, sest standardid on liikmeriigiti erinevad. 
Mõnes riigis on määratud siduvad piirnormid enam 
kui sajale ainele ja mõnes vähem kui kümnele.

Tööga seotud vähktõbi tapab ELis igal aastal üle 100 
000 inimese. (ll)� l

Tugevam, ümberkujundatud ÜPP põllumajandustootjate ja keskkonna heaks
Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on oluline ELi 

poliitikavaldkond ning kõik selle muudatused pea-
vad kindlalt toetama Euroopa põllumajandusmudelit 
ja põllumajanduslikku pereettevõtlust. EMSK esitas 
konkreetsed ettepanekud selle kohta oma arvamu-
ses teemal „Ühise põllumajanduspoliitika või-
malik ümberkujundamine“.

EMSK pooldab kindlalt ÜPP kahe samba mudeli 
säilitamist. Raportöör John Bryan (IE  - eri elu-
alade rühm) sõnas: „Otsetoetused on olulised 

põllumajandustootjate sissetulekute toetamiseks 
ning need etendavad keskset rolli turukorraldus-
meetmete rahastamisel ja avalike hüvede pakkumi-
sel... Maaelu arengu toetused on äärmiselt olulised 
ning peaksid keskenduma teises Corki deklaratsioo-
nis sätestatud eesmärkidel põhinevatele majan-
duslikele, keskkonnaalastele ja sotsiaalsetele 
programmidele, et toetada haavatavaid piirkondi ja 
sektoreid“. Tulevane ÜPP peab arvestama ka Euroopa 
rahvusvahelisi kohustusi seoses kestliku arengu ees-
märkide ja COP21-ga.

Arvamuse muud põhipunktid on järgmised:

�l tegeleda selliste kriitiliste probleemidega nagu 
kliimamuutuste leevendamine ning keskkonna 
ja elurikkuse kaitse;

�l tagada, et eelarveeraldised pärast 2020. aastat 
oleksid vastavuses rahastamisvajadusega, mis 
tuleneb Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja-
astumise, põllumajandustootjate sissetulekutele 
avalduva surve ning suurenenud nõudlusega 
avalike hüvede järele;

�l luua tõhusaid sihtotstarbelisi programme, et 
toetada noorte põllumajandustootjate ja naiste 
tööhõivet;

�l lihtsustada tööprotsesse tehnoloogia laialda-
sema kasutamise abil, loobuda auditeerimisel 
ja kontrollil põhinevast lähenemisviisist, kollase 
kaardi süsteemi edasiarendamine jne;

�l säilitada ja kaitsta ELi standardeid jälgitavuse, 
toiduohutuse ning looma- ja taimetervise kont-
rollide vallas. (sma)� l

EMSK kuulutab välja konkursi 2017. aasta 
kodanikuühiskonna auhinnale
Auhinnatakse innovaatilisi projekte, 
millega edendatakse kvaliteetset 
tööhõivet ja ettevõtlust töö tuleviku 
heaks

EMSK kuulutas välja 2017. aasta kodanikuühis-
konna auhinna konkursi, mille auhinnafond on 
50 000 eurot. Sel aastal auhinnatakse innovaatilisi 
projekte, mille eesmärk on aidata uustulnukatel 
ja teistel eritoetust vajavatel inimestel sisenda 
töötutule.

Avaldused tuleb esitada 8. septembriks 2017. Võitja-
tele antakse auhinnad üle 7. detsembril 2017.

Üheksandat korda välja antava EMSK kodaniku-
ühiskonna auhinna eesmärk on tunnustada 
kodaniku ühiskonna organisatsioonide ja/või eraisi-
kute algatusi ja saavutusi, mis on andnud märkimis-
väärse panuse Euroopa identiteedi ja integratsiooni 
edendamisse.

Töökohtade loomine, tööhõive ja kvaliteetne töö 
kõigile ühiskonnarühmadele on olnud alati EMSK 
tegevuse keskmes (vt nt http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.social-affairs).

Täiendav teave kodanikuühiskonna auhinna kohta ja 
taotlusvorm on kättesaadavad aadressil http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.civilsocietyprize. (ac)�l

Euroopa kaitsekoostöös on vaja teha oluline 
samm edasi

ELi jaoks on oluline jätkata ennetavat ja mitme-
poolset diplomaatiat, kuid samaaegselt peab 
Euroopa tugevdama oma militaarkaitsevõimet, et 
kindlustada vabadus ja rahu, märgib Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee.

Euroopa kaitsealast tegevuskava käsitlevas arvamu-
ses, mis võeti vastu mais, toetab komitee Euroopa 
kaitsekoostöö liitu (EDU) ning kutsub üles tihedale 
Euroopa kaitsekoostööle.

„NATO jääb Euroopa kollektiivse kaitse aluseks. Kuid ka 
EL peab võtma rohkem vastutust liidu ja selle kodanike 
julgeoleku eest. Me vajame liikmesriikide vahel tiheda-
mat koostööd, milleni on kõige parem jõuda Euroopa 
kaitsekoostöö liidu kaudu,“ sõnas raportöör Christian 
Moos (DE – eri elualade rühm). Komitee kutsub üles 

määratlema esimese sammuna ühised strateegili-
sed eesmärgid ning tervitab koordineerimiskomitee 
kavandamist.

„Selline killustunud kaitseturg on vastuolus ELi julge-
oleku tugevdamisega,“ ütles kaasraportöör Jan Pie 
(SE – CCMI volitatud esindaja). Killustatusega kaas-
nevad ressursside ebatõhus jaotamine, kattuvad 
struktuurid, koostegutsemisvõime puudumine ja 
tehnoloogilised lüngad.

Siiski ei soovita komitee kaitsetööstuse rahastami-
seks kasutada praegusi investeerimisfonde ning toe-
tab Euroopa Komisjoni ettepanekut luua Euroopa 
Kaitsefond, mis on piiratud kaitsealaste teadus-
uuringute ning sõjalise võime arendamise ja oman-
damisega. (sma)� l
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President Trumpi otsus tähendab, et kodanikuühiskond 
peab kliimamuutuste valdkonnas aktiivsemalt sekkuma
EMSK presidendi Georges Dassise 
avaldus

USA presidendi Donald Trumpi otsus taganeda 
Pariisi kliimakokkuleppest on katastroofiline ja saa-
dab väära signaali kogu maailmale. Otsus on ajaloo-
liselt vale ning sellest kannatavad enim Ameerika 
Ühendriigid ja selle kodanikud. Üleminek vähese 
CO

2
-heitega maailmale toimub kõikjal: linnas ja maal, 

tööstuses ning ka riiklikes ja eraorganisatsioonides. 

See toimub vääramatult ja Ühendriikide otsus ei saa 
seda takistada.

Komitee on juba aastaid innustanud kodanikuühis-
konna algatusi, millega on rohujuuretasandil seotud 
üksikisikud, VKEd, töötajad ja mitmesugused ühen-
dused. Selliseid sageli vabatahtlikke algatusi tuleb 
toetada, kui soovitakse, et need aitaksid suurendada 
ja võimendada Pariisi kokkuleppe täitmise jõupin-
gutusi. Komitee teeb kindlasti koostööd kohalikul ja 

piirkondlikul tasandil käivitatud algatustega, et pare-
mini mõista, mida on tarvis jätkusuutlike ja tõhusate 
meetmete juurutamiseks. Komitee on ühendanud 
oma jõud mitme sama seisukohta jagava sidusrüh-
maga, nagu Euroopa Regioonide Komitee, OECD ja 
Comité 21 (Prantsusmaa kestliku arengu sidusrüh-
made võrgustik). Osaliste konverentsi järgmisel istung-
järgul (COP 23), mis toimub novembris Bonnis, on 
eelnimetatutel kavas esitada konkreetsed ettepane-
kud selle kohta, kuidas tugevdada kodanikuühiskonna 

ja omavalitsuste rolli Pariisi kokkuleppe raames. 
Trumpi taganemine kokkuleppest muudab kodaniku-
ühiskonna jõulise rolli veelgi tähtsamaks. Kodanikud 
kõikjal maailmas peavad saatuse enda kätesse haa-
rama ja püüdma igapäevategevustega aidata kaasa 
jätkusuutlikuma tuleviku saavutamisele.

Seda silmas pidades on Euroopa juhtroll kliimaküsi-
mustes olulisem kui iial enne ja seda tuleb edaspidi 
tugevdada veelgi mitmepoolsetel kliimaläbirääki-
mistel, sh otsustava tähtsusega COP 23 kohtumisel.
� l

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine: 
ühtne ja otsustusvõimeline Euroopa

2017. aasta teisel poolel võtab Eesti esmakord-
selt üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise. Ajal, 
mil Euroopa on silmitsi keeruliste sisemiste ja väliste 
väljakutsetega, sealhulgas läbirääkimiste alustamine 
seoses Ühendkuningriigi lahkumisega EList, ränne ja 
peatunud majanduskasv, on Eesti peamine ülesanne 
eesistujana hoida EL ühtse ja otsustusvõimelisena.

Eestil kui eesistujal on neli prioriteeti:

�l avatud ja uuendusmeelse majandusega 
Euroopa,

�l turvaline ja kaitstud Euroopa,
�l digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine,
�l kaasav ja kestlik Euroopa.

Eesti kui eesistujariik leiab samuti, et oluline on 
kuulata Euroopa Liidu tegevuse osana asjaomaste 
huvirühmade seisukohti ning leida tasakaal erinevate 
arvamuste, traditsioonide ja huvide vahel Euroopas. 
Kõigi algatuste eesmärk peaks olema hõlbustada 
ettevõtjate ja kodanike elu ning vähendada büro-
kraatiat, kasutades võimalikult palju e-lahendusi.

Nimetatud prioriteetide tähtsust silmas pidades on 
eesistujariik Eesti palunud komiteel koostada etteval-
mistavad arvamused järgmistel teemadel:

�l „Oskuste, sh digitaaloskuste pakkumine ja 
arendamine uute töövormide kontekstis: uued 
poliitika meetmed ning muutuvad rollid ja 
vastutus“

�l „Sotsiaalpartnerite ja teiste kodanikuühiskonna 
organisatsioonide roll ja väljavaated uute 
töövormide kontekstis“

�l „Maa kasutamine toiduainete jätkusuutlikuks 
tootmiseks ning ökosüsteemi teenusteks“

�l „Jagamismajanduse maksustamine“ (mra)� l

Komitee peamised üritused Eesti 
eesistumisperioodil
�l 5. juuli 2017: Aivar Pihelgase fotonäituse 

„Eesti värvid“ avamine (Brüssel)
�l 6.  juuli 2017: eriesindaja Euroopa Liidu 

institutsioonide juures Matti Maasikas tut-
vustab komitee täiskogu istungil Eesti ELi 
eesistumisperioodi prioriteete (Brüssel)

�l 12. september 2017: komitee eri elualade 
rühma erakorraline koosolek (Tallinn)

�l 13.–14. september 2017: kõrgetaseme-
line konverents teemal „Future of Work: 
Making it e-Easy“ (Tallinn) 

�l 6.  oktoober  2017: komitee töötajate 
rühma erakorraline koosolek (Tallinn)

�l 24.–25.  oktoober  2017: konverents 
„Manufuture“ ja komitee tööandjate rühma 
seminar teemal „Digiühiskonna eelised“ 
(Tallinn)

�l 7. november 2017: Remo Savisaare Eesti 
looduse teemalise fotonäituse avamine 
(Brüssel)

�l 9.–10. november 2017: digitaalse trans-
pordi teemaline konverents (Tallinn)

�l 6.  detsember  2017: Eesti kultuuriõhtu 
(Brüssel) (mra)

Koostöös Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eestiga korraldatakse 
komitee ruumides näitus, kus on välja pandud fotograafide Aivar Pihelgase, 
Jaanus Ree, Ilmārs Znotiņši, Jelena Rudi, Sven Začeki ja Rene Mitti tööd, 
millel on jäädvustatud maailma üht suurimat amatöörkooride festivali – 
laulupidu –, millest võtavad osa tuhanded värviküllastes rahvariietes lauljad 
ja tantsijad.

Näitus avatakse juuli täiskogu istungjärgu ajal (5. juulil 2017) ja seda on või-
malik külastada kuni 31. juulini JDE hoone 6. korruse fuajees. (jp)�l

Kuidas on EMSK aidanud muuta komisjoni korraldatavaid 
sidusrühmade konsultatsioone
Parema õigusloome teema raportöör Bernd 
Dittmann (DE – tööandjate rühm) räägib EMSK 
Infole oma kogemustest EMSK esindajana Euroopa 
Komisjoni REFITi platvormil

EMSK Info: Bernd Dittmann, millist eesmärki 
REFITi platvorm täidab?

Bernd Dittmann: Platvorm kuulutati välja komisjoni 
2015. aasta parema õigusloome tegevuskavas ning 
see alustas tööd 2016. aasta jaanuaris. Platvormis 
osalevad liikmesriikide ja sidusrühmade esindajad, kes 
hindavad õigusnormide lihtsustamise ettepanekuid, 
mis on esitatud veebilehe „Kergenda koormat“ kaudu. 
Minuga koos esindavad platvormis Euroopa Majan-
dus- ja Sotsiaalkomitee huve Denis Meynent (töötajate 
rühm) ja Ronny Lannoo (eri elualade rühm). Platvormi 
seisukohad esitatakse otse komisjoni esimesele asepre-
sidendile Frans Timmermansile ning need hõlmatakse 
komisjoni aasta tööprogrammi.

Millistele teemadele Te oma ametiajal 
keskendusite?

Prioriteetsed teemad valiti välja sektsioonide panu-
sele tuginedes ning need puudutasid mitmeid liht-
sustamisettepanekuid, muu hulgas ehitustoodete 
määruse, hilinenud maksmise direktiivi ja sidusrüh-
madega konsulteerimise mehhanismide kohta. See 
viimane näide on eriti tähelepanuväärne: toetudes 
komitee 2015. aasta arvamusele Euroopa Komisjoni 
konsultatsioonide kohta sidusrühmadega (raportöör: 
Ronny Lannoo), koostasid ametiühingute, tarbijate ja 

tööstuse esindajad koos soovitused, mille 
kõik sidusrühmad ühehäälselt heaks 
kiitsid ja mida toetas täielikult ka ase-
president Frans Timmermans. See arva-
mus sunnib komisjoni läbi vaatama oma 
avalike konsultatsioonide korraldamise 
viisi. Selle teema üle on juba pikka aega 
aru peetud.

Millised on Teie järeldused plat-
vormi kohta nüüd, pärast oma 
ametiaega?

Arvan, et meie osalemine platvormis on 
hea näide edukast koostööst komitee 

kolme rühma vahel. Lisaks parandab see meie posit-
siooni liikmesriikide silmis ning annab hea võimaluse 
aidata kaasa tõhusamate õigusaktide loomisele. 
Lõpetuseks on tähtis ka see, et platvormi kaudu saame 
aidata kujundada ELi poliitikat, andes oma panuse 
komisjoni tööprogrammi. See tähendab, et platvormil 
on komitee jaoks üsna märkimisväärne lisaväärtus – ja 
ka vastupidi.� l

AKV ja EL: majandus- ja sotsiaalvaldkonna 
huvirühmade 28. kohtumine
Osalejad arutasid majanduspartnerlus-
lepingutest saadud kogemusi ja kutsusid üles 
kaasama majandus- ja sotsiaalvaldkonna osa-
lejaid aktiivsemalt Cotonou lepingu järgsesse 
arengupoliitikasse

Mais korraldas komitee Brüsselis Aafrika, Kariibi 
mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide ja 

ELi liikmesriikide majandus- ja sotsiaalvaldkonna 
huvirühmade iga kolme aasta tagant toimuva koos-
oleku, mis leidis aset juba 28. korda. Vastuvõetud 
ühisdeklaratsioonis käsitleti viite peamist teemat: 
kaubandussuhted, Euroopa uus arengukonsensus, 
toidukao ja toidujäätmete vältimine ja vähendamine, 
industrialiseerimine kui arengu käivitaja ning ELi ja 
AKV riikide suhete tulevik.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi ja AKV 
järelevalvekomitee esimees Yves Somville (BE – 
eri elualade rühm) selgitas arutelu sisse juhatades, 
et koosoleku põhitähelepanu on suunatud „püüd-
lusele saavutada nüüdisaegne, õiglane ja tõeline 
tulevikupartnerlus AKV riikidega“. EMSK president 
Georges Dassis lisas: „Me peame looma ELi ja AKV 
riikide vahelise tugeva partnerluse, millest võidavad 
kõik. Me võitleme raamistiku eest, mis tagab valitsusvä-
liste osalejate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide 
osalemise“. (mm)� l

Jane Morrice 
soovitab teha Põhja-
Iirimaast ELi auliikme

EMSK liige Jane Morrice tegi ettepaneku, et 
Põhja-Iirimaast tehtaks ELi auliige, kuigi samal ajal 
jääks riik Ühendkuningriigi koosseisu. Ettepanek 
tuli vastusena ELi riigipeade ja valitsusjuhtide üles-
kutsele leida paindlikke ja uuenduslikke lahendusi 
Iirimaa ainulaadsele olukorrale eelseisvatel Brexiti 
üle peetavatel läbirääkimistel.

ELi auliikme staatus kaitseks rahuprotsessi Põhja-Iiri-
maal ja hoiaks kooskõlas suure reede kokkuleppega 
ära vajaduse range piirikontrolli järele Iiri Vabariigiga, 
kirjutas Jane Morrice hiljuti Euronewsis avaldatud 
artiklis. Samuti võiks see Morrice’i sõnul „edendada 
rahu maailmas, muutes Põhja-Iirimaa uue, ELi juhi-
tud ülemaailmse rahu loomise algatuse hüppelauaks“. 
Jane Morrice oli 2008. aastal komitee raportöör tee-
mal „Euroopa Liidu roll Põhja-Iirimaa rahuprotsessis“. 
Jane Morrice’i ettepaneku kohta lisateabe saamiseks 
külastage veebilehte http://bit.ly/2rdmlvN (dm)� l

EMSK liige Bernd Dittmann
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EMSK tähistab Erasmuse 30. tegevusaastat kui Euroopa 
identiteedi tähtsündmust
1987. aastast peale on Erasmuse vahetus-
programm tugevalt mõjutanud rohkem 
kui 9 miljoni eurooplase elu. Möödu-
nud kuul korraldas komitee koostöös 
Brüsseli ülikooliga Université libre de 
Bruxelles ürituse, et tähistada programmi 
30. tegevus aastat, ja võttis vastu arva-
muse Erasmus+ vahehindamise kohta.

Tõdedes Erasmuse tähtsust Euroopa 
identiteedi kujundamisel, nõudsid nii 
kodanikuühiskond kui ka üliõpilased 
ebasoodsamas olukorras olijate jaoks 

suuremat rahastamist ja rohkem võima-
lusi ning osutasid vajadusele parandada 
kodanikuühiskonna osalemist prog-
rammi juhtimises, aga ka sektoritevahe-
list koostööd.

„Erasmus on suurepärane noortele kasu 
toov saavutus Euroopas. Seda tuleks 
laiendada keskkooliõpilastele ja tööta-
jatele, eelkõige noortele praktikantidele,“ 
sõnas komitee president Georges Das-
sis. (mq)� l

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident Gonçalo 
Lobo Xavier idufirmade eurovisioonil
7.  juunil osales EMSK asepresident 
Gonçalo Lobo Xavier algatuse „Star-
tup Europe“ auhindade tseremoonial 
Euroopa Parlamendis, kus ta andis üle 
kümnest auhinnast kaks. Algatusega, mida 
on hakatud nimetama idufirmade eurovi-
siooniks, tunnustati 2016. aasta Euroopa 
10 kõige tublimat idufirmat järgmistes kate-
gooriates: loomemajandus, energeetika, 
finantstehnoloogia, keskkond, tervishoid, 
info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia, 
sotsiaalvaldkond, turism ja veevaldkond. 
Euroopa Parlamendi president Antonio 
Tajani, kes algatust tugevalt toetas, oli tse-
remoonial osalejate võõrustaja rollis. Tea-
duse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas 
pidas võitjatele kõne ja andis üle auhinnad. 
Auhinnad anti järgmistele idufirmadele: 

Robocamp (PL), Tespack (FI), INZMO (ET), 
Windcity (IT), NeuronGuard (IT), VyzVoice 
(LU), CityCrop (EL), TempBuddy (IE), Way-
nabox (ES) ja APSU (ES).

Esimest korda jagatavat auhinda toetab 
Euroopa Komisjon ja selle väljaandmist 
korraldab Finnova Foundation koostöös 
algatusega „Startup Europe“. Auhinna 
eesmärk on leida inspireerivaid näiteid, 
mis võivad aidata arendada ettevõtlust 
Euroopas. Nagu sageli mujalgi komi-
tees töös, keskendutakse ka nimetatud 
auhinna puhul kestliku arengu mudelite 
ja investeerimisstrateegiate leidmisele, 
et luua töökohti ning muuta Euroopa 
Liidu majandus ressursitõhusaks ja 
konkurentsi võimeliseks. (mre)� l

EMSK asepresident Gonçalo Lobo Xavier ja volinik Cecilia 
Malmström soovisid EU Green Bikersi viiendal rattatuuril 
osalejatele ohutut reisi

31.  mail saatsid EMSK asepresident 
Gonçalo Lobo Xavier ja Euroopa Komis-
joni kaubandusvolinik rattatuuril EU 
Green Bikers osalejaid, tehes jalg-
ratastel kaasa iga-aastase tuuri esimese 
kilomeetri. Sel aastal oli sihtpunkt Essen 
Saksamaal.

Nad startisid Berlaymonti hoone juurest 
ja saatsid kaheksat jalgratturit Cinquan-
tenaire’i kaareni, soovides neile seal edu 
viiendaks iga-aastaseks rattatuuriks ühte 
ELi rohelisse pealinna.Rühm külastab ELi 
rohelisi pealinnu, mis viivad keskkonnaa-
laste väljakutsetega toimetulemiseks ellu 
erilisi algatusi, nt roheline taristu. Sellega 

näidatakse, et tegemist on ELi ühe põhip-
rioriteegiga. Nad propageerivad iga rohe-
lise pealinna jõupingutusi, minnes sinna 
kõige säästvama ja keskkonnahoidlikuma 
transpordivahendiga – jalgrattaga.

Seekordse EU Green Bikers’i tuuri eesmärk 
oli jõuda oli jõuda 2. juuniks Essenisse ja 
4. juuniks tagasi Brüsselisse – kokku ligi 
600 kilomeetrit. Sel aastal olid EU Green 
Bikers’i tuuril osalejad seitsmest rahvu-
sest, neist viis meest ja kolm naist. Vara-
semad tuurid on osalejaid viinud Nantes’i 
(2013), Kopenhaagenisse (2014), Bristo-
lisse (2015) ja Ljubljanasse (2016). (mm)
� l

LÜHIDALTEuroopa jaoks on aeg otsa saamas
EMSK töötajate rühm

Arvamus, mida komitee koostab 
vastusena komisjoni valgele raamatule 
Euroopa tuleviku kohta, on töötajate 
rühma jaoks eriti oluline. Rühma liikmed 
soovivad saata selge sõnumi, et Euroopa 
peab muutuma, et ta ei saa enam taluda 
ebavõrdsust.

Selleks tuleb Euroopal uuesti püstitada 
tema asutajaid juhtinud ühine eesmärk, 
kui soovitakse säilitada Euroopa saavutu-
sed ja väärtused ning tagada talle tulevik.

Seetõttu kutsub komitee üles taotlema 
sügavamat ja tihedamat integratsiooni 

paljudes valdkondades, mis ulatuvad 
energia- ja kliimapoliitikast, digitaalsest 
ühtsest turust ning majandus- ja raha-
liidu juhtimisest ühise tööstuspoliiti-
kani. Sellegipoolest on töötajatel vaja, 
et viivitamata asutaks edendama üles-
poole suunatud sotsiaalset lähenemist 
tööhõive ja sotsiaalvaldkonna tulemuste 
osas, rohkem ja kvaliteetsemaid töökohti 
ning õiglast töötasu.

Seda silmas pidades rõhutab töötajate 
rühm sotsiaalse ja majandusliku ühte-
kuuluvuse olulisust – see on valdkond, 
kus ühtse turu ja ühisraha loomine teki-
tas ootusi, mis ei ole täitunud. Seetõttu 
toetab rühm kindlalt sotsiaalõiguste 

samba loomist, et lisada ühtsele turule 
tugev sotsiaalne mõõde ja tagada, et 
majandustegevuse jätkuvast elavdami-
sest saaks kasu kogu ühiskond, sh kõige 
haavatavamad elanikkonnarühmad.� l

Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030: 
uus õiguste ja edusammude horisont ELis
22.–23. mail Brüsselis eri elualade rühma korraldatud konverentsi järeldused

EMSK eri elualade rühm

Kolmkümmend aastat pärast kestliku 
arengu käsituse määratlemist on meie 
ühine tulevik vägagi suures ohus. Ajal, mil 
teised keeravad enda võetud kohustustele 
selja, peab EL tingimata säilitama oma 
hoo, kiirendades muutusi, investeerides 
neisse ja olles neile avatud. On aeg 
võtta pikaajalisi kohustusi, et minna üle 
kaasavale, võrdsetel tingimustel toimivale, 
vastupanuvõimelisele ja vähese CO
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tega ring- ja jagamismajandusele. On aeg 
võtta poliitiline juhtroll, et uuesti läbi 
mõelda meie kasvumudelid ja suurendada 
heaolu. On aeg tasakaalustada majan-
duslik jõukus innovatsiooni, sotsiaalse 
kaasatuse, demokraatliku osaluse ja 
keskkonnaalase jätkusuutlikkusega ning 
seda kõike maailma tasandil. Meil peab 
olema veendumust ja julgust kaitsta 
ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 

universaalseid, terviklikke ja üksteist 
tugevdavaid mõõtmeid.

Seepärast on ülitähtis toetuda oma 
euroopalikele väärtustele ning 
kaitsta inim-, majandus-, sotsiaal- ja 
kultuuriõigusi. Me saame aga seda 
uut maailma kujundada ja luua 
vaid siis, kui tegutseme läbipaistvalt ja 
koostöös võimalikult paljude sotsiaal- ja 
majandusvaldkonna osalejatega palju-
dest erisugustest kodanikuühiskonna 

organisatsioonidest. Muutusi toetab 
just kodanikuühiskond kohalike ini-
meste seisukohti ja õigusi arvestavate 
alt üles suunatud algatustega. Lisaks 
saame selle uue maailma luua vaid siis, 
kui teeme kestliku arengu kõigi inimeste 
jaoks taskukohaseks, muudame ette-
kujutusi ja hoiakuid, loome muljetavaldava 
uue narratiivi ning lõpetuseks kujundame 
eurooplaste seas välja säästvuse kultuuri. 
See on alus innustavale uuele lootu-
sele ja usule meie demokraatlikesse 
süsteemidesse. ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavast  2030 saab Euroopa 
21. sajandi ühiskondlik lepe.

Vaata lõppsoovitusi siit: (hüperlink: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=por-
tal.en.events-and-activities-agen-
da-2030-recommendations)(cl)� l

Tööandjad nõuavad erimeetmeid 
erainvesteeringute hõlbustamiseks
EMSK tööandjate rühm

Investeeringutelt takistuste kõrvalda-
mine ja erainvesteeringute edendamise 
parandamine on tööandjate arvates väga 
olulised meetmed erainvesteeringute 
ergutamiseks Euroopas. Malta peamised 
tööandjate organisatsioonid koos Malta 
valitsuse ja EMSK tööandjate rühmaga 
tõid ühisdeklaratsioonis välja poliitika-
kujundajate jaoks kõige pakilisemad 
küsimused investeeringute lihtsamaks 
muutmisel.

ELi ja riiklikud poliitikameetmed pea-
vad pakkuma stabiilsust ja lihtsustama 
ettevõtlusega tegelemist. Ühtne turg 
on oluline vahend investeeringute ligi-
meelitamiseks, kuid tuleb olla paindlikum 

ja pragmaatilisem. Deklaratsioonis mär-
gitakse, et rohkem era- ja avaliku sektori 
investeeringuid on vaja sellistes valdkon-
dades nagu tehnoloogia ja innovatsioon.

„Ettevõtjad vajavad tegutsemisvabadust 
ja me nõuame õiguslikku, regulatiivset ja 
poliitilist stabiilsust, et meelitada ligi pika-
ajalisi investeeringuid,“ ütles tööandjate 
rühma esimees Jacek P. Krawczyk. 
„Meie majandus vaevleb õhupuuduses. 
Meie investeerimisstrateegiad tuleb 
vastutustundlikul viisil vabastada ja 
liberaliseerida,“ lisas Malta peaminister 
Joseph Muscat.

Deklaratsioon allkirjastati konverentsil 
„Kas EL ergutab erainvesteerin-
guid?“, mis toimus 11. mail 2017 Malta 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise 
raames. Konverentsi korraldasid ühiselt 
tööandjate rühm ja Malta kõik tööandjate 
organisatsioonid. (lj)� l

Eri elualade rühma esimees Luca Jahier

Malta peaminister Joseph Muscat ja 
tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk 
vahetult pärast allkirjastamistseremooniat

Volini Cecilia Malmström ja EMSK asepresident Gonçalo Lobo Xavier EU Green Bikersi tuuril 
osalejatega Berlaymonti hoone ees
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