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Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee
(EMSK) liikmete nimetamine
Lugupeetud partnerid
Seoses õiguskantsleri tugeva kriitikaga EMSK-i III rühma (kodanikuühiskonna esindajad) liikmete
nimetamise menetlusega Eestis 2010. aastal ning uute liikmete nimetamisega kõigisse EMSK-i
rühmadesse aastateks 2015-2020, peame vajalikuks Teiega selles küsimuses nõu pidada.
Õiguskantsler heitis oma kirjades ette seda, et III rühma kandidaatide nimetamise menetlus ei
olnud kooskõlas haldusmenetluse seaduse ning hea halduse tavaga mitmes küsimuses:
kandidaatide kaasamise viis ei olnud kooskõlas hea halduse tavaga, kandidaatide valimise käigus
ei olnud tagatud erapooletuse põhimõte, menetlusosalisi ei teavitatud kohaldatavatest
kriteeriumidest, haldusakti andmisel ei järgitud põhjendamiskohustuse põhimõtet jt.
Siinkohal väärib rõhutamist, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (artikkel 300) alusel koosneb ELi
juhtorganeid nõustava pädevusega EMSK tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajatest
ning „muudest kodanikuühiskonna esindajatest, eelkõige majandus- ja ühiskonnaelu,
kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal“. EMSK-i liikmeid ei seo mingid kohustuslikud
juhised, ELi üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel sõltumatud. Vabariigi Valitsuse
seaduse (§ 202 lõige 2) kohaselt tutvub Vabariigi Valitsus EMSK-i liikmekandidaatide esitamisel
ELi pädevatele organitele eelnevalt asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide arvamusega.

Kõrvaldamaks sellekohased senised puudused ja viimaks seadusega vastavusse EMSK-i
liikmete ja liikmekandidaatide nimetamise korraldamine, toome Teie ette hindamiseks ühe
võimaliku menetlusskeemi.
1. Sotsiaalministeerium teavitab meediavahendite kaudu üldsust, et on tehtud algust
menetlusega sobivate liikmekandidaatide leidmiseks kõigi kolme rühma jaoks, pidades
silmas, et I rühmas (tööandjad) on Eestil kaks liikme ning kaks asendusliikme kohta, II
rühmas (töötajad) samuti kaks liikme ja kaks asendusliikme kohta. III rühmas
(kodanikuühiskonna esindajad) on Eestil kolm liikme ja kolm asendusliikme kohta.
Ühtlasi antakse teavet ka selle kohta, et EMSK-i liikmed nimetatakse ametisse viieks
aastaks (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 302 lõige 1) ning et EMSK-i kodukorra
(artikkel 70 lõige 3) ning EMSK-i liikmete põhikirja (artikkel 2 lõige 1) järgi välistavad
EMSK-i liikmelisuse liikmelisus valitsuses, Riigikogus, Euroopa Liidu institutsioonides,
Regioonide Komitees või Euroopa Investeerimispanga haldusnõukogus ning alaline töö
Euroopa Liidu ametniku või teenistujana. Teavitatakse esitatud liikmekandidaatide valiku
üldpõhimõtetest, mis tuginevad ülalmainitud liikmelisust välistavatel kriteeriumidel ja
esitatud kandidaatide arvul.
2. Kui EMSK-i liikme- ja asendusliikme kandidaadid on Sotsiaalministeeriumile esitatud (see
peaks toimuma 30-45 kalendripäeva jooksul pärast liikmekandidaatide nimetamise
menetluse alustamise teadet), avaldab Sotsiaalministeerium kandidaatide nimekirja oma
kodulehel, andes tähtaja, mille kestel võib kandidaatide suhtes esitada vastulauseid ja
kahtlusi (so aset leiab ärakuulamise protsess).
3. Pärast ärakuulamist valitakse kõigi kolme rühma liikmed ja asendusliikmed, vajadusel liisu
heitmisega, kui esitatud nõuetele vastavate liikme- ja asendusliikme kandidaatide arv iga
rühma kohta ületab Eestile ettenähtud kohtade arvu selles rühmas. Otsuse tegemine liisu
heitmisega on olemuselt avalik toiming. Sellise meetodi valimise põhjus on asjaolu, et
valitsusest sõltumatute organisatsioonide esindajate valiku riigisiseseid kriteeriume ei saa
valitsusorganid kehtestada.
Asjakohane EMSK-i liikmete ja asendusliikmete nimetamise kord kehtestatakse sotsiaalministri
käskkirjaga.
Palume Teilt 30. maiks 2014 arvamusi ja hinnanguid käesoleva menetluskorra rakendatavuse
kohta, aga ka oma ettepanekuid, kuidas see kord võiks Teie arvates välja näha (näiteks kaasates
valiku tegemiseks Eesti Koostöökogu vmt).
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