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  Dr Uno Silberg, Euroopa Alliansi  
fraktsiooni esimees

de suhtumine ELi kujundabki Euroopa 
Liidu tulevikku.

Eesti on neil võistlustel osalenud alates 
2006. aastast, mil toimus esimene võistlus.

Teine võistlus pakub algkoolide õpilastele 
võimaluse esitada kunsti kaudu oma vaa-
teid erinevate teemade kohta, nagu turg, 
keskkond ja maastik. Eesti lapsed on kõigil 
siiani toimunud võistlustel väga aktiivselt 
osalenud, esindades teiste osalevate ELi 
liikmesriikide algkoolide ees Eesti kultuu-
ri ja piirkonda. 

Eesti osalus Euroopa Alliansi 
fraktsiooni projektides
Euroopa Alliansi fraktsioon korraldab aas-
tas kaks noortele pühendatud võistlust. 

Esimene neist – Regioonide Komitee EA 
fraktsiooni keskkoolide võistlus – on suu-
natud 14–18-aastastele õpilastele hariva 
eesmärgiga anda neile teadmisi Euroopa 
Liidu institutsioonide kohta ja ärgitada 
neid mõtisklema mitmete Euroopa polii-
tikavaldkondade tuleviku üle, kuna nen-

Seetõttu leian ma ka, et EL peab tegelema inime-
si mõjutavate väga tõsiste probleemidega, mil-
lest üks on noorte töötus. On vastuvõetamatu, 
et nii paljudel meie noortel ei ole tööd. Mõninga-
tes liikmesriikides on kuni 50 % noori töötud ja 
kui me kiirkorras ei tegele nende küsimustega, 
siis on oht kaotada terve põlvkond. 

ELi toimimiseks on vaja tugevat eelarvet ja 
seetõttu loodan, et saame peagi mitmeaas-
tase finantsraamistiku, mis võimaldab ELil 
luua töökohti ja majanduskasvu igal pool 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Juhid pea-
vad astuma otsustavaid samme ja toimivas 
eelarves kokku leppima.

Loomulikult on eelarve mitmed osad huvi-
pakkuvad ning kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused peavad taas oma hääle arute-
ludes kuuldavaks tegema. Kui rääkida ühisest 
põllumajanduspoliitikast, siis mina kaitsen 
tugevalt seisukohta, et selles poliitikas tuleb 
põllumajandustootjaid kohelda võrdselt; Eu-

Kui mind 2012. aasta juulis valiti Euroopa 
Alliansi fraktsiooni (üks Regioonide Komitee 
neljast fraktsioonist) esimeheks, siis oli mu 
esmane prioriteet kaasata ELi otsustamis-
protsessi kohalikke ja piirkondlikke omava-
litsusi üle kogu Euroopa. Et Euroopa inimeste 
hääl kuuldavaks teha, peame kasutama stra-
teegiat kahesuunaliseks teabevahetuseks ko-
halike ja piirkondlike omavalitsuste ning ELi 
institutsioonide vahel ning parim viis selleks 
on Regioonide Komitee kaudu.

roopa piirkondade vahel ei tohiks olla nii to-
hutult suuri erinevusi. Me vajame õigupoolest 
tugevat ühist põllumajanduspoliitikat, mis 
võimaldaks ELil toota piisaval määral kõrge 
kvaliteediga tooteid kõigile elanikele.

Ma loodan, et käesolevast teabelehest saate 
pisut aimu meie tööst Regioonide Komitees 
ja eelkõige EA fraktsioonis.

Kui soovite selle projekti kohta lähemat 
teavet, siis palun külastage EA fraktsioo-
ni veebilehte.

EA fraktsiooni esimees dr Uno Silberg koos ELi 
juhtidega Regioonide Komitee üritusel Open Days

EA fraktsiooni esimees dr Uno Silberg ja 
Urve Erikson koos 2012. aasta keskkoolide 
võistluse Eestist pärit võitjatega

Eesti liikmed ja 
asendusliikmed 
Regioonide Komitee 

EA fraktsioonis
ELi üldistes huvides on Regioonide Komitee 
liikmed oma kohustuste täitmisel täiesti 
sõltumatud.

Asendusliikmed esindavad liiget, kui tal 
ei ole võimalik täiskogu istungjärgul, ko-
misjoni koosolekul või mõnel muul koos-
olekul osaleda.
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EA fraktsiooni innovatsiooni- ja 
keskkonnateemaline õppekülastus Eestisse

Pärast edukat kogemust 2011. aastal Paler-
mos, kus arutati piirkondlike parlamentide 
rolli ELi poliitika arengus, otsustas EA frakt-
sioon jätkata kindla suunitlusega õppekülas-
tuste korraldamist oma liikmete piirkondli-
kesse ja kohalikesse omavalitsusüksustesse.

16. septembril 2011. aastal külastas EA 
fraktsiooni väike delegatsioon fraktsioo-
ni toonase esimese aseesimehe dr Uno 
Silbergi kutsel Eestit. 

Õppekülastuse teema oli innovatsioon ja 
keskkond. Üritus hõlmas paari esitlust 

veemajanduse kohta Eestis ja Kose vee-
majandusprojekti külastust.

Sedalaadi külastused on võimaldanud EA 
liikmetel õppida tundma teiste piirkondade 
eripärasid ja tugevaid külgi ning arutada 
EA fraktsiooni poliitiliste prioriteetide põ-
hilisi teemasid. EA fraktsiooni toonane esi-
mees Jerzy Zająkała rõhutas, kui oluline on 
tagada, et ELi poliitikameetmetes võetaks 
selgelt arvesse kohalikku ja piirkondlikku 
mõõdet ning et veepoliitika on väga oluli-
ne kõigile Euroopa Liidu kohalikele oma-
valitsustele, mistõttu oli tal heameel näha, 
kuidas Eesti kohalikud omavalitsused selle 
valdkonna poliitikameetmeid rakendavad.

Dr Uno Silbergi arvamus 
äriregistrite kohta 
võeti vastu täiskogu 
istungjärgul 9. juunil 2010

Äriregistrite ülesanne on äriühingute 
andmete (nt ettevõtja õiguslik vorm, asu-
koht, kapital ja seadusjärgsed esindajad) 
uurimine ja säilitamine ning nende and-
mete üldsusele kättesaadavaks tegemine.

Kõnealuses arvamuses kutsus dr Uno Silberg 
Euroopa Komisjoni üles tegema ettepaneku 

õigusliku raamistiku kohta, et asendada 
äriregistritevaheline praegune vabatahtlik 
süsteem. Ühendatud äriregistrite süsteem 
ühtse otsingusüsteemi ja standardiseeritud 
andmetega aitaks ettevõtjatel oma partne-
rite kohta teavet saada. Kõnealune arvamus 
võeti Regioonide Komitee täiskogul vastu 
2010. aasta juunis.

Regioonide Komitee 
2012. aasta novembri 
täiskogu istungjärgul 
võeti vastu Urve Eriksoni 
arvamus vees esinevate 
kahjulike ainete suhtes 
rangemate standardite 
kehtestamise kohta.
Regioonide Komitee täiskogu arutas 29.–30. 
novembril 2012 Urve Eriksoni arvamust 
„Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained”

ENVE komisjoni poolt vastu võetud ar-
vamuse eelnõus toetatakse Euroopa Ko-
misjoni ettepanekut seada kõrgemaid 
standardeid vee kvaliteedile, eelkõige 
kehtestades piiranguid ja teostades tihe-
dat järelevalvet ainete, peamiselt kemi-

kaalide üle, mille esinemine pinnavees on 
äärmiselt kahjulik keskkonnale ja rahva-
tervisele.

„Meil on vaja alust tagamaks, et ka meie 
lapselastele jätkub puhast vett,” ütles Tu-
dulinna vallavolikogu liige (Eesti) Urve 
Erikson. „Samal ajal peaksime andma 
liikmesriikidele ja kohalikele omavalit-

sustele piisavalt aega, et kohandada oma 
õigusraamistik uuele direktiivile.” 

Siiski kritiseeris Urve Erikson oma ar-
vamuses asjaolu, et komisjoni direktii-
vi eelnõus sätestatakse ainetele kindel 
kontsentratsiooni piirang, kuid ei arves-
tata ohtudega, mis tekivad reageerimi-
sest teiste ainetega veekeskkonnas, ning 
tuletas meelde, et väikeühendid võivad 
veekeskkonda kahjustada isegi äärmiselt 
väikeses kontsentratsioonis.

Peale selle usub ta, et rohkem tähelepanu 
tuleks pöörata ohtlikke aineid sisaldavate 
ohtlike toodete impordile ja levitamisele, 
tagamaks, et püüdlused keskkonda kaits-
ta ei ole olnud asjatud. „Kui me praegu mi-
dagi ette ei võta, siis meile ei anta andeks 
ja kulud on tulevikus palju suuremad.”

Saima Kalev määrati 
COTERi komisjoni arvamuse 
„Keskkonnahoidliku 
transpordi pakett” 
raportööriks
Jõgeva vallavolikogu liige dr Saima Ka-
lev määrati COTERi komisjoni koosolekul 
7. detsembril 2012 COTERi komisjoni arva-

muse „Keskkonnahoidliku transpordi pa-
kett” raportööriks. Nimetatud pakett hõl-
mab teatist ja seadusandlikku ettepanekut 
alternatiivkütuste infrastruktuuri arengu 
kohta, mille eesmärk on arendada elektri, 
vesiniku ja veeldatud maagaasi energia ka-
sutamist, mis on väga tähtis linnadele, kes 
kasutavad viimast nt linnatranspordiks. 
26. veebruaril 2013 toimuvaks COTERi ko-
misjoni järgmiseks koosolekuks on kavan-
datud mõttevahetus.

Dr Uno Silberg ja dr Saima Kalev 
koos õppekülastusel osalejatega

Urve Erikson

dr Saima Kalev


