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1. KANSALAISUUS JA PERUSOIKEUDET 
 

• Vapaaehtoistoiminta, sen rooli ja vaikutukset eurooppalaisessa 
yhteiskunnassa 

 
− Esittelijä: Erika Koller (työntekijät – HU) 
− Apulaisesittelijä: Soscha zu Eulenburg (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1575/2006 
 
− Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kehottaa komissiota julistamaan vapaaehtoistoiminnan 
teemavuoden sekä julkaisemaan mahdollisimman pian valkoisen kirjan vapaaehtoistoiminnasta ja 
aktiivisesta kansalaisuudesta Euroopassa. 
 
Jäsenvaltioiden hallituksia tulisi kannustaa laatimaan kansallinen vapaaehtoistoimintaa koskeva 
politiikka ja strategia, joiden avulla voidaan suoraan kannustaa vapaaehtoistoimintaa ja antaa sille 
tunnustusta. EU voi tässä yhteydessä luoda kehyksen ja edistää parhaiden käytänteiden vaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä nykyisestä. 
 
Kaikissa jäsenvaltioissa tulisi laatia oikeudelliset perusedellytykset, jotta varmistetaan oikeus 
osallistua vapaaehtoistoimintaan riippumatta henkilön oikeudellisesta tai sosiaalisesta asemasta.  
 
Hallitusten ohella myös muiden asianomaisten toimijoiden, kuten parlamenttien, alue- ja 
paikallisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, tulisi tunnustaa vapaaehtois-
toiminnan merkitys. 
 
Komitea pitää samalla toivottavana koulujen ja kansalaisyhteiskunnan suhteiden vahvistamista. 
"Sosiaalisen ja ekologisen vuoden" yhteydessä voitaisiin yli 15-vuotiaille nuorille tarjota 
mahdollisuus käytännön toimintaan, jotta nuoria kannustettaisiin tärkeään ja hyödylliseen 
vapaaehtoistoimintaan. 
 
EU pyrkii edistämään epävirallisen koulutuksen ja arkioppimisen tunnustamista. Tässä yhteydessä 
unionin tulisi painottaa erityisesti vapaaehtoistoiminnassa hankittujen taitojen tunnustamista. 
Nuoria ajatellen erittäin hyödyllinen keino olisi yleisesti hyväksyttävä nuorten Europass-todistus. 
 
ESTK suosittelee, että jäsenvaltiot ja EU laatisivat politiikan, joka kattaisi vapaaehtoistoiminnan 
ja sisältäisi strategian ja konkreettisia ohjelmia vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi. 
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EU:n tasolla tarvitaan luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja, rahoitusta ja Eurooppalainen 
vapaaehtoistyö -ohjelman tukemista. ETSK toivoo, että Euroopan unioni huolehtisi siitä, että 
kaikki väestöryhmät voivat osallistua Euroopan laajuisiin vapaaehtoistoiminnan ohjelmiin, eikä 
niitä rajoiteta vain nuorten pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan. 
 
ETSK pitäisi tervetulleena erityistä suositusta ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnasta. 

 
– Yhteyshenkilö: Ewa Kaniewska 
 (puh: +32 (0)2 546 8117 – sähköposti: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia 
 
− Esittelijä: Jillian van Turnhout (muut eturyhmät – IE) 
 
− Viite: KOM (2006) 367 lopullinen – CESE 1578/2006 
 
− Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattaa ehdotusta sellaisen kokonaisvaltaisen EU:n 
strategian laatimisesta, jonka tarkoituksena on edistää ja suojata lasten oikeuksia tehokkaasti 
Euroopan unionin sisäisten ja ulkoisten politiikkojen yhteydessä sekä tukea jäsenvaltioiden tällä 
alalla toteuttamia toimia. 
 
ETSK pahoittelee kuitenkin, ettei tiedonannossa ole mainintaa siitä, että strategiassa 
sitouduttaisiin vähimmäisvaatimuksiin tai että se sisältäisi kattavia tavoitteita ja niitä koskevia 
selviä aikatauluja. 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti strategian tueksi ehdotettuihin rakenteisiin ja pyrkii aktiiviseen 
rooliin näillä tärkeillä foorumeilla. ETSK edellyttää, että koordinaattorille annetaan riittävän 
vahva asema ja poliittista vaikutusvaltaa sen varmistamiseksi, että koordinaattorin viralle asetetut 
tavoitteet saavutetaan. Lisäksi komitea kehottaa sitoutumaan poliittisesti tiedonannon tavoitteiden 
edistämiseen sekä vihreän kirjan ja ehdotetun strategian kehittämiseen. 
 
ETSK pahoittelee, ettei tiedonannossa kiinnitetä enempää huomiota tyttöjen eikä vammaisten, 
turvapaikkaa hakevien, maahanmuuttaja- ja pakolaislasten asemaan EU:ssa ja maailman-
laajuisesti. 
 
ETSK on tyytyväinen toteamukseen siitä, että jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisiä 
sopimuksia. Komitean mielestä strategiassa tulisi korostaa vielä painokkaammin, että 
jäsenvaltioiden tulee panna kiireesti täytäntöön lasten oikeuksia koskevat eurooppalaiset ja 
kansainväliset sitoumuksensa. Tämä koskee erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimusta lapsen oikeuksista. 
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ETSK kehottaa kehittämään strategiaa siihen suuntaan, että siinä otetaan huomioon lasten 
erilaisuus ja lasten erilaiset tarpeet ja kiinnitetään erityistä huomiota lasten köyhyyteen ja 
syrjintään liittyviin kysymyksiin. ETSK suosittaa, että etusijalle asetetaan vertailukelpoisten 
indikaattorien kehittäminen ja johdonmukaisen tiedon kerääminen jäsenvaltiotasolla.  
 
Komitea ehdottaa, että Euroopan parlamentti harkitsee erityistoimenpiteitä strategian ja sen 
yhteydessä suunniteltujen toimenpiteiden rahoittamiseksi. 

 
– Yhteyshenkilö:  Anna Redstedt 
 (puh: +32 (0)2 546 9233 – sähköposti: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 

• Lapset perheväkivallan välillisinä uhreina 
 
– Esittelijä: Renate Heinisch (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: lisälausunto – CESE 1577/2006 
 
− Avainkohdat: 
 
Lisälausunto pohjautuu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean aiheesta "Naisiin kohdistuva 
perheväkivalta" 16. maaliskuuta 2006 antamaan lausuntoon. Myös käsillä olevassa lisälausunnossa 
käsitellään ainoastaan kyseistä perheväkivallan osa-aluetta, nimittäin parisuhdeväkivallan vaikutuksia 
lapsiin, jotka joutuvat sen todistajiksi. 
 
ETSK 
 

• vetoaa EU:n puheenjohtajavaltioihin, jotta ne kantaisivat huolta naisiin kohdistuvan 
perheväkivallan lisäksi myös perheväkivallan välillisiksi uhreiksi joutuvista lapsista. 

• tekee ehdotuksia Euroopan neuvoston, Euroopan parlamentin, alueiden komitean, 
ETSK:n ja Unicefin yhteisiksi toimiksi, jotta Euroopan neuvoston kolmivuotiselle 
ohjelmalle (2006–2008) "Euroopan rakentaminen lapsia varten ja heidän kanssaan" 
(Building a Europe for and with Children) annettaisiin enemmän painoarvoa. 

• ehdottaa, että ensi kertaa laaditaan koko EU:n kattava selvitys perheväkivallan 
esiintymisestä ja väkivaltaisessa ympäristössä kasvamisen seurauksista sekä kyseisten 
lasten mahdollisuuksista saada tukea. 

• katsoo, että jäsenvaltioiden tehtävä on ottaa perheväkivallan torjumista koskevissa 
toimintasuunnitelmissaan erikseen huomioon myös perheväkivallan välillisiksi uhreiksi 
joutuneet lapset. Erityisen tärkeitä ovat seuraavat seikat: 

− selvitykset 
− sen varmistaminen, että kyseiset lapset otetaan huomioon omana erillisenä ryhmänään 
− verkottuminen ja yhteistyö 
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− kunkin perheen tilanteen tarkastaminen erikseen tapaamisoikeudesta ja huoltajuudesta 
päätettäessä 

− pahoinpitelyn kohteeksi joutuneiden maahanmuuttajaäitien lasten erityisen tilanteen 
huomioon ottaminen 

− koulutuksen varmistaminen kaikille asianomaisille ammattiryhmille 
− ennaltaehkäisytoimet 
− valistuskampanjat 
− yhteystahojen ja virallisten tukirakenteiden luominen kyseisiä lapsia varten. 

 
– Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 
 (puh: +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Avioliittoasioissa sovellettava laki 
 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM (2006) 399 lopullinen – 2006/0135 CNS – CESE 1579/2006 
 
− Avainkohdat: 
 

Komitea, jota kuullaan nyt ensimmäisestä aloitteesta, kannattaa periaatteessa asetuksen 
(EY) N:o 2201/2003 laajentamista toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevilla kysymyksillä 
muutosten avulla. Uudella asetuksella täydennetään näiltä osin asetusta, jossa käsitellään 
tuomioiden tunnustamista avioliittoa ja lasten huoltoa koskevissa asioissa. 
 
ETSK pohtii kuitenkin, onko tarkoituksenmukaista käsitellä erillisessä säädöksessä yhteisen 
omaisuuden jakoa ja laajentaa samalla jakoa koskevien säännösten soveltamisalaa avopareihin. 
 
Komitea katsoo, että varsinkin unionin ulkopuolisissa maissa annettujen tuomioiden osalta 
kannattaisi varmastikin täsmentää, että tunnustettavaksi haluttujen tuomioiden täytyy olla 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevaan eurooppalaisen yleissopimuksen ja 
Nizzan Eurooppa-neuvoston vuonna 2000 hyväksymän perusoikeuskirjan sekä puolisoiden täyden 
oikeudellisen tasa-arvon periaatteen mukaisia. 

 
– Yhteyshenkilö:  Pierluigi Brombo 
 (puh: +32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
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2. YRITYKSET JA SOSIAALINEN KOHEESIO 
 

• Yritysten yhteiskuntavastuu 
 
– Esittelijä: Evelyne Pichenot (muut eturyhmät – FR) 

 
– Viite: KOM(2006) 136 lopullinen – CESE 1576/2006 
 
– Avainkohdat: 
 

Komitea katsoo, että unionin kansalaisten tulisi saada luotettavaa ja mahdollisimman kattavaa 
tietoa yritysten ja alueiden selvityksistä ja toimintatavoista. Kunnollisten selontekojen avulla 
kansalaiset voisivat tehdä kuluttamista, säästämistä ja asumista koskevat valintansa ohjatusti. 
Kansalaiset tarvitsevat sitä varten sosiaalisen tilinpidon ja tuotteiden jäljitettävyyden kaltaisia 
välineitä sekä kyseisellä alalla toimivien yhdistysten panosta. 
 
Eurooppa-asioista tiedottamisen parantamista koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä 
voitaisiinkin toteuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevä tietoportaali. 
 
ETSK ehdottaa, että jäsenvaltiot sisällyttäisivät yritysten yhteiskuntavastuun edistämisen 
kansallisiin uudistussuunnitelmiinsa ja tietysti myös kansallisiin kestävän kehityksen strategioihin. 
Komitea kehottaa jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisia edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevan politiikan avulla luotujen tai kehitettyjen uusien toiminta-alojen syntymistä ja kehitystä. 
 
ETSK pitää ilahduttavana yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevän jäsenvaltioiden korkean tason 
ryhmän uudelleenaktivoimista, jota tiedonannossa toivotaan. 
 
ETSK kehottaa Euroopasta lähtöisin olevissa monikansallisissa yrityksissä toimivia työmarkkina-
osapuolia täydentämään valtioiden rajatylittävää sosiaalidialogia neuvotteluilla yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevista kansainvälisistä puitesopimuksista (international framework 
agreement, IFA). 
 
ETSK antaa tukensa työmarkkinaosapuolten alakohtaista vuoropuhelua koskeville aloitteille, 
joiden yhteydessä yritysten yhteiskuntavastuu pyritään nivomaan taloudellisten muutosten 
hallintaan. 
 
Komitea toteaa, että yrityksen yhteiskuntavastuu on mallikelpoista, kun se on integroitu 
toimintastrategiaan ja kun sitä toteutetaan yrityksessä kaikilla tasoilla. 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että pk-yritykset asetetaan keskeiselle sijalle pyrittäessä 
edistämään yritysten yhteiskuntavastuun käytänteiden yhä laajempaa omaksumista. Komitea 
kehottaa kuitenkin kaikentyyppisiä yrityksiä, osuus ja yhteisötalouden yritykset mukaan luettuina, 
panostamaan yhteiskuntavastuuseen. 
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Arvioinnin parantamiseksi komitea kehottaa eurooppalaisia yrityksiä panostamaan yritysten 
yhteiskuntavastuun arviointia ja asiasta tiedottamista koskevien välineiden kehittämiseen ja 
tarkistamiseen sekä hyödyntämään arviointikriteereitä, jotka perustuvat vuonna 2004 
kokoontuneen sidosryhmien monenvälisen foorumin laatimaan luetteloon sisältyviin asiakirjoihin. 
 
ETSK ehdottaa komissiolle ensi vuoden julistamista yritysten yhteiskuntavastuun 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi. 
 

− Yhteyshenkilö: Alan Hick 
 (puh: +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
 
3. SÄHKÖINEN HALLINTO 
 

• i2010-aloitteeseen kuuluva sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 
 
– Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: KOM(2006) 173 lopullinen – CESE 1581/2006 
 
– Avainkohdat: 

 
ETSK kannattaa komission esittelemää sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaa ja katsoo, että 
sen toteuttamisella voidaan auttaa estämään eri yhteiskuntaryhmien syrjäytymistä yksityis- ja 
työelämässä, parantamaan työpaikkojen laatua ja pysyvyyttä, estämään digitaalista eriarvoisuutta, 
edistämään lähipalveluiden yleistymistä, huolehtimaan huollettavista ryhmistä kokonaisvaltaisesti 
sekä ylipäätään lisäämään sosiaalista koheesiota tilanteessa, jossa on ilmennyt uudenlaista 
eriarvoisuutta. 
 
ETSK suosittaa painokkaasti asettamaan sellaiset tavoitteet, joissa päämääränä on täyttää vaatimus 
laajakaistapalveluiden saatavuutta koskevasta täysimittaisesta kattavuudesta Internetin käytön 
yleistämiseksi tieto- ja viestintävälineenä. Kansalaisten luottamus kyseiseen välineeseen riippuu 
turvallisuuden tasosta, joka voidaan taata sen käytölle. Tällä on vaikutuksia sähköiseen hallintoon 
sekä palveluihin, joita kansalaisille voidaan tarjota. 

 
– Yhteyshenkilö: Anna Wagner 
 (puh: +32 (0)2 546 8306 – sähköposti: anna.wagner@eesc.europa.eu) 
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4. MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITYS 
 
• Viinin YMJ:n uudistus 
 
– Esittelijä: Adalbert Kienle (työnantajat – DE) 
 
– Viite: KOM(2006) 319 lopullinen – CESE 1569/2006 

 
– Avainkohdat: 

 
ETSK pitää tervetulleena Euroopan komission ehdotusta säilyttää viinialan oma markkina-
järjestely, jonka puitteissa voidaan toteuttaa "perusteellisen uudistuksen" vaihtoehto. ETSK 
kannattaa ehdotusta, jonka mukaan viiniä tuottaville jäsenvaltioille myönnetään kansalliset 
määrärahat, mutta vastustaa viinin markkinapolitiikan uudelleenkansallistamiseen johtavia toimia. 

 
– Yhteyshenkilö: Arturo Iñiguez Yuste 
 (puh: +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
• Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen 
 
– Esittelijä: Adalbert Kienle (työnantajat – DE) 
 
– Viite: KOM(2006) 237 lopullinen – 2006/0082 CNS – CESE 1570/2006 

 
– Yhteyshenkilö: Arturo Iñiguez Yuste 
 (puh: +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
• Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät 
 
– Yleisesittelijä: Panagiotis Gkofas (muut eturyhmät – EL) 
 
– Viite: KOM(2006) 607 lopullinen – 2006/0195 COD – CESE 1571/2006 

 
– Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (puh: +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
• Banaanin YMJ:n uudistus 
 
– Esittelijä: José María Espuny Moyano (työnantajat – ES) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1573/2006 

 
– Yhteyshenkilö: Arturo Iñiguez Yuste 
 (puh: +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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5. TUTKIMUS JA INNOVOINTI 
 

• Euroopan tutkimus-, kehitys- ja innovointipotentiaalin vapauttaminen ja 
vahvistaminen 

 
– Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 

 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1566/2006 

 
– Avainkohdat: 
 

ETSK katsoo, että Euroopan on elävöitettävä uudelleen perinteensä johtavana tutkimus- ja 
innovointialueena. Tämä edellyttää sitä, että kansalaisten osaamista tuetaan aiempaa vahvemmin, 
tutkimukseen ja kehitykseen investoidaan enemmän, tutkimusta ja kehitystä tehostetaan, 
teollisuuden innovointivalmiutta ja -kykyä vahvistetaan ja kaikkia näitä toimia haittaavia esteitä 
poistetaan. 
 
Tärkein toteutumisen edellytys on kehitysmyönteinen yhteiskunnallinen ilmapiiri. Tässä 
yhteydessä on toteutettava seuraavat toimet: 

 
− Kansalaisten tietoa tieteestä ja tekniikasta on lisättävä ja tarjolla olevaa lahjakkuus-

potentiaalia on hyödynnettävä entistä enemmän ja sitä on tuettava entistä tehokkaammin. 

− Lapsille ja nuorille on välitettävä tietoa tieteen ja tekniikan hyödyistä. 

− Yliopistoissa ja teknisissä korkeakouluissa on taattava korkeatasoinen tieteellis-tekninen 
koulutus. 

− Tutkijoille ja insinööreille on tarjottava kiinnostavia työskentelymahdollisuuksia. 

− On edistettävä innovointia ja elinkeinoelämän halukkuutta investoida tutkimukseen ja 
kehitykseen asianmukaisten oikeudellisten, hallinnollisten ja rahoituksellisten 
olosuhteiden avulla. 

 
Lisäksi yliopistojen ja elinkeinoelämän välistä liikkuvuutta tulisi edistää ottamalla käyttöön 
kiinnostava liikkuvuus- ja stipendijärjestelmä tiedon siirtämistä sekä koulutusta ja jatkokoulutusta 
varten. 
 
ETSK esittää seuraavat suositukset: 
 

− EU:n osuus tutkimus- ja kehitystyöhön suunnattavista kokonaisinvestoinneista tulisi 
nostaa vuonna 2008 tehtävän EU:n talousarvion tarkistuksen yhteydessä noin kolmeen 
prosenttiin. 
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− EU:n valtiontukioikeutta tulisi muotoilla siten, että jäsenvaltioita kannustetaan tukemaan 
entistä enemmän, tehokkaammin ja epäbyrokraattisemmin yliopistojen, tutkimus-
järjestöjen ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämiselimiä sekä näiden toimijoiden 
tarpeellista verkottumista.  

− T&K-toimien tukemiseksi yksittäisten jäsenvaltioiden talousarviolainsäädännössä tulisi 
mahdollistaa varojensiirron joustava sopeuttaminen asianomaisen hankkeen etenemiseen. 

− Pyrkimykset yhteisöpatentin luomiseksi tulisi vihdoin saattaa onnistuneeseen päätökseen. 
 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 (puh: +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 
6. LIIKENNE 
 

• Toimitusketjujen turvallisuuden parantaminen / tavarakuljetukset 
 
– Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 
 
– Viite: KOM(2006) 79 lopullinen – 2006/0025 COD – CESE 1580/2006 
 
– Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa ehdotuksen tavoitetta tehostaa terrori-iskujen vastaista suojaa EU:ssa 
parantamalla maanteillä, rautateillä ja sisävesillä kulkevan tavaraliikenteen turvallisuutta. 
Komitean näkemyksen mukaan komission ehdotus on kuitenkin tältä osin aivan liian vaatimaton, 
kun otetaan huomioon, että kuhunkin jäsenvaltioon nimettävän, toimitusketjun turvaamis-
toimenpiteiden täytäntöönpanemisesta ja valvonnasta huolehtivan viranomaisen tehtävä on 
ratkaisevan tärkeä. Komitea katsoo lisäksi, että ehdotus on puutteellinen, sillä se vaikuttaa hyvin 
byrokraattiselta. Siihen liittyvät rasitukset sälytetään kyseisten toimialojen työnantajien ja 
työtekijöiden kannettavaksi. Komitea pahoittelee, että ehdotukset fyysisen infrastruktuurin 
suojaamiseksi puuttuvat; koska kuljetusmuodot poikkeavat luonteeltaan toisistaan, tarvitaan 
toimijoittain mukautettuja toimenpiteitä. "Turvallisen toimijan" määritelmä ei anna minkäänlaisia 
takeita siitä, että sen avulla saataisiin aikaan yhdenmukainen vähimmäisvaatimusten järjestelmä 
Euroopan unionissa siten, että tasavertaiset kilpailuedellytykset toteutuvat. Komitea pitää oikeana 
sitä ratkaisua, että toimenpiteistä aiheutuvat kulut sisällytetään toimijoiden veloittamiin hintoihin 
ja tariffeihin. EU:n pitäisi antaa käyttöön riittävät resurssit, jotta unionin ulkopuoliset maat 
kykenevät toteuttamaan toimenpiteitä saman turvatason saavuttamiseksi. 

 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 (puh: +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Hallintalaitteiden tunnistaminen (kodifioitu toisinto) 
 
– Yleisesittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 

 
– Viite: KOM(2006) 556 lopullinen – 2006/0175 COD – CESE 1567/2006 

 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 (puh: +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

• Sisävesialusten tekniset vaatimukset 
 
– Yleisesittelijä: Jörg Rusche (työnantajat – DE) 

 
– Viite: KOM(2006) 646 lopullinen – 2006/0210 COD – CESE 1582/2006 

 
– Yhteyshenkilö: Maria José Lopez Grancha 
 (puh: +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Teknisten sääntöjen yhdenmukaistaminen siviili-ilmailun alalla 
 
– Yleisesittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 

 
– Viite: KOM(2006) 645 lopullinen – 2006/0209 COD – CESE 1583/2006 

 
– Yhteyshenkilö: Maria José Lopez Grancha 
 (puh: +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 
7. SISÄMARKKINAT 
 

• EU:n ja jäsenvaltioiden hallintojen yhteydet ja käytännöt – 
Sisämarkkinoihin liittyvät kysymykset 

 
– Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1564/2006 
 
– Avainkohdat: 
 

EU edellyttää avointa ja monitasoista hallintotapaa monilla aloilla. ETSK katsoo, että EU:n 
hyvään hallintotapaan kuuluu keskeisenä osana paitsi lainsäädännön parantaminen sekä sen 
soveltamisen ja noudattamisen valvonnan kehittäminen, myös hyvin määritellyt ja tehokkaat 
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poliittiset ja hallinnolliset jäsenvaltiotason menettelyt. Lisäksi tällaiset menettelyt edistävät 
avoimuutta ja selkeyttävät EU-lainsäädännön ja unionin politiikkojen vaikutusta yhteiskuntaan 
yleensä. Jäsenvaltiotason käytäntöjen analysointi osoittaa, että EU-asioita koskevissa poliittisissa 
ja hallinnollisissa menettelyissä esiintyy valtioiden välillä huomattavia eroja. Tässä yhteydessä 
ETSK viittaa kuitenkin myös siihen, ettei EU:n oikeutukseen liittyvän mahdollisen kriisin pidä 
katsoa johtuvan ensi sijassa viestintäongelmista. 
 
Kaikkialla Euroopassa käytävä avoin keskustelu parhaasta tavasta käsitellä unionin asioita 
jäsenvaltiotasolla hyödyttäisi keskustelua siitä, kuinka lainsäädäntöä sekä sen soveltamista ja 
noudattamisen valvontaa voidaan parantaa. ETSK suosittaa, että jäsenvaltioiden hallintokäytäntöjä 
ja -menettelyitä tarkastellaan jatkuvasti.  

 
– Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure  
 (puh: +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 
8. TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALINEN SUOJA 
 

• Lastenlääkkeet 
 
– Yleisesittelijä: Renate Heinisch (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2006) 640 lopullinen – 2006/0207 COD – CESE 1568/2006 
 
– Yhteyshenkilö: Claudia Drewes-Wran 
 (puh: +32 (0)2 546 8067 – sähköposti: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 

• Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen elintarvikkeisiin 
 
– Yleisesittelijä: József Kapuvári (työntekijät – HU) 
 
– Viite: KOM(2006) 606 lopullinen – 2006/0193 COD – CESE 1572/2006 
 
– Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (puh: +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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• Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttaminen 
 
– Esittelijä: José Isaías Rodríguez García-Caro (työnantajat – ES) 
 
– Viite: KOM(2006) 676 lopullinen – 2006/0258 COD – CESE 1574/2006 
 
– Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti ehdotukseen asetuksen N:o 1408/71 
muuttamiseksi. Komitea toivoo, että tämä olisi viimeisiä muutoksia ellei peräti viimeinen muutos, 
johon sen on otettava kantaa, ennen kuin asetus N:o 883/2004 on kaikilta osin voimassa. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kehottaakin jäsenvaltioita ja parlamenttia kiirehtimään uuden 
täytäntöönpanoasetuksen hyväksymistä ja käsittelemään sitä tehokkaammin kuin asetusta 
N:o 883/2004. Näin Euroopan unionin toimielimet voisivat parhaiten antaa panoksensa Euroopan 
työntekijöiden liikkuvuuden teemavuoteen. 

 
– Yhteyshenkilö: Susanne Johansson  
 (puh: +32 (0)2 546 8477 – sähköposti: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 
 
9. TELEVIESTINTÄ JA TIEDOTUSVÄLINEET 
 

• Arvonlisävero / radio- ja televisiolähetyspalvelut ja tietyt sähköisesti 
suoritettavat palvelut 

 
– Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2006) 739 lopullinen – 2006/0245 CNS – CESE 1563/2006 
 
– Avainkohdat: 
 

Komitea ottaa huomioon komission esittämät perustelut ja katsoo, että toistaiseksi ei ole 
aiheellista syventyä direktiivin säännöksiin. Alalle tarvitaan kuitenkin kiireellisesti sääntöjä, ja 
komitea luottaa siihen, että komission esittämät väitteet saaduista hyvistä kokemuksista pitävät 
paikkansa, joten ETSK kannattaa ehdotusta voimassaolon jatkamisesta. Koska veroalan 
lainsäädäntömenettely on pitkä, komitea katsoo, että kahden vuoden määräaika eli 31. joulukuuta 2008 
on juuri ja juuri riittävä ellei peräti liian lyhyt uusien ehdotusten laatimiseksi. 
 

− Yhteyshenkilö: Imola Bedö 
 (puh: +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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10. MATKAILU 
 

• Uudistettu matkailupolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta 
 
– Esittelijä: Juan Mendoza (työntekijät – ES) 
– Apulaisesittelijä: Paulo Barros Vale (työnantajat – PT) 

 
– Viite: KOM(2006) 134 lopullinen – CESE 1565/2006 

 
– Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antaa tukensa komission sitoumukselle vahvistaa selkeällä 
tavalla lähivuosien matkailustrategiaa ja politiikkaa. 
 
Komitea korostaa komission tiedonannossa esitettyä aikomusta saada kaikki toimijat 
osallistumaan erityyppiseen yhteistyöhön ja suosittaa, että luodaan Euroopan neuvoa-antava 
matkailualan neuvosto ja tutkitaan edellytyksiä perustaa Euroopan matkailuvirasto. 
 
ETSK odottaa kärsimättömänä ja suurin toivein, että matkailualan Agenda 21 -toimintaohjelman 
meneillään oleva valmistelutyö saadaan päätökseen; asiakirja täydentää ja täsmentää epäilemättä 
Euroopan matkailun kestävyyteen vaikuttavaa yleistä politiikkaa. 
 
ETSK ehdottaa, että tilastointia varten perustetaan matkailun seurantakeskusten verkosto. Se 
tarjoaisi alakohtaisia tietoja ja sen avulla kyettäisiin luomaan strateginen ja suuntaa-antava 
näkemys tulevien toimien suunnittelemiseksi. 
 
ETSK on valmis jatkossakin käsittelemään matkailualaan liittyviä kysymyksiä komission 
tiedonannossa esitettyjen suuntaviivojen pohjalta ja kehottaa unionin muita toimielimiä, 
jäsenvaltioita, alue- ja paikallisviranomaisia, alan toimijoita – yrityksiä ja työntekijäjärjestöjä – 
sekä kaikkia kansalaisia toimimaan yhteistyössä niin, että matkailusta tulisi kaikkien oikeus ja sitä 
tuettaisiin Euroopan tulevaisuuden kannalta strategisena taloudellisena toimintana. 

 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 (puh: +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

____________ 


