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Täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen Louis Michel, joka käsitteli aiheesta 
”Eurooppalainen konsensus” annettavan lausunnon hyväksymiseen liittyneessä puheenvuorossaan 
Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa. 
 
 

1 UNIONIN LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
 

EU:n lainsäädännön soveltamisen parantaminen • 

− 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 

 
Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1069/2005 

 
Avainkohdat:  
 

Lausunnossaan ETSK katsoo, että lainsäädännön sekä sen soveltamisen ja noudattamisen valvonnan 
parantaminen ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: hyvä laki on valvottavissa ja sitä myös valvotaan. 
Eri puolilla unionia on kuitenkin kulttuurieroja eivätkä vastuualueet ole yhdenmukaisia. Eroja on 
lisäksi siinä, että eri tahot osallistuvat vaihtelevasti lain tosiasialliseen soveltamiseen.  
 
ETSK erottaa eri toimien kokonaisuuksia, joihin jäsenvaltioiden ja komission tulee ryhtyä. 
Jäsenvaltioissa kysymys on ensi sijassa poliittisesta tahdosta. Jäsenvaltioiden hallintojen asenteesta 
täytyy ilmetä, että ne itse muodostavat EU:n ja että ne toimivat EU:n päätösten mukaisesti. Lisäksi on 
pidätyttävä omien vaatimusten lisäämisestä unionin säädöksiin (gold-plating) ja säädösten 
valikoivasta soveltamisesta (cherry-picking) sekä tehostettava tiedonvälitystä. ETSK:n mielestä 
komission tulisi toimia aktiivisesti täytäntöönpanoviranomaisten välisen luottamuksen lisäämisessä 
tukemalla julkisviranomaisten verkostoja ja niiden suorituskyvyn järjestelmällistä arviointia sekä 
hyvien käytänteiden yksilöimistä ja niistä tiedottamista. ETSK:n näkemyksen mukaan tarvitaan 
kulttuurin muutosta, johon sisältyy siirtyminen uuden EU-lainsäädännön määrän kasvattamisesta 
tehokkaan soveltamisen korostamiseen. Näin voidaan varmistaa, että sovitut EU:n säädökset ja 
toimintalinjat saavuttavat täysin tavoitteensa. 
 

Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure  
 (Puh: +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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Säädöskäytännön parantaminen • 

− 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 

 
Viite: valmisteleva lausunto– CESE 1068/2005 

 
Avainkohdat:  

 
Lainsäädännön parantaminen on ennen kaikkea asettumista oikeussubjektin asemaan, mikä edellyttää 
osallisuutta edistävää menettelyä. 
 
Lainsäädännön parantaminen merkitsee myös lainsäädännän vähentämistä, sillä liiallinen lainsäädäntö 
aiheuttaa oikeudellista epäselvyyttä, joka puolestaan aiheuttaa muun muassa kaupan esteitä. 
Lainsäädännön parantaminen merkitsee myös sen varmistamista, että säädöksen noudattamisen valvonta 
on tehokasta ja yksinkertaista (ks. lausunto CESE 606/2005 fin, esittelijä Joost van Iersel). Samalla on 
kuitenkin otettava asianmukaisesti huomioon kansalaisyhteiskunnan odotukset oikeusvarmuuden 
suhteen sekä yritysten ilmaisema oikeusvarmuuden ja vakauden tarve. 
 
Jokaisen pääosaston on esitettävä yksinkertaistamisehdotus, josta tulee käydä ilmi 
lainsäädäntöehdotusten tarpeellisuus ja odotettavissa olevat vaikutukset lainsäädännön kohderyhmiin. 
Lisäksi tulee määritellä toimenpiteet, joita kullekin säädösryhmälle ehdotetaan ja esittää arvio 
ohjelman toteuttamiseen tarvittavista resursseista. Sellaisen lainsäädännön perinpohjainen 
muuttaminen tai joustavoittaminen, jonka käytännön vaikutukset poikkeavat tavoitelluista 
päämääristä, ei heikennä lainsäätäjän arvovaltaa. Se osoittaa poliittista tajua, joka päin vastoin lisää 
kohderyhmien luottamusta ja lakien noudattamista. Lisäksi lainsäädännön arvioinnin on ehdottomasti 
oltava moniarvoista, ja siihen on otettava mukaan mahdollisimman laaja kirjo toimijoita, jotta se olisi 
poliittisesti oikeutettua ja yleisesti hyväksyttyä. 
 
ETSK katsoo, että yhteisön säännöstön yksinkertaisuuden, johdonmukaisuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden lisääminen on pitkälti poliittinen kysymys. Se edellyttää aktiivista 
toimielinten välistä toimintaa, ja sen tueksi tarvitaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan yhtä 
tiivistä osallistumista. 

 
Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure  
 (Puh: +32(0)2 546 9615 – sähköposti: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
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Vihreä kirja avioeroasioissa sovellettavasta lainsäädännöstä • 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 

 
Viite: KOM(2005) 82 lopullinen – CESE 1064/2005 

 
Avainkohdat:  

 
Avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamisen ehtoja ja vaikutuksia koskevissa 
jäsenvaltioiden lainsäädännöissä on paljon eroja. Vihreässä kirjassa ehdotetaan sen vuoksi (viisaasti), 
ettei aineellisen oikeuden yhdenmukaistamiseen ryhdytä. 
 
Komitea pysyy valppaana tämän kansalaisten ja heidän liikkuvuutensa kannalta tärkeän asian suhteen. 
Se aikoo seurata komission käynnistämän kuulemisen tuloksia ja jatkossa mahdollisesti esitettäviä 
yksityiskohtaisempia sääntelyehdotuksia, jotka voivat käsittää uuden Bryssel II -asetuksen 
muuttamisen tai erityisen avioeroja koskevan asetuksen antamisen. 
 
− Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 

 (Puh: +32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

2 SOSIAALISET JA YHTEISKUNNALLISET OIKEUDET 
 
 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja teollisuuden muutokset • 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Gustav Zöhrer (työntekijät – AT) 

 
Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1073/2005 

 
Avainkohdat:  

 
Komitea on tyytyväinen pyrkimyksiin vahvistaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua 
erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Kyseessä on teollisuuden muutoksien hallinnan kannalta keskeinen 
väline, sillä se edistää innovaatiota ja kilpailukykyä sekä Lissabonissa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista. Näin ollen kilpailukyky ei olekaan ainoa muutoksen onnistumisen mittari, vaan 
onnistumisesta kertoo myös se, miten muutoksen sosiaaliset seuraukset hallitaan. 
 
Komitea pitää alakohtaisia aloitteita erittäin tärkeinä ja tukee komission aloitetta, jolla 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua pyritään käynnistämään uusillakin aloilla. Komitea suosittelee, 
ettei tässä yhteydessä pitäydyttäisi pelkästään vaikeuksissa oleviin aloihin, koska muutosten 
ennakoiminen ja niihin varautuminen on tärkeään. Tämän vuoksi työmarkkinaosapuolten 
käytettävissä olevia analyysivälineitä on parannettava. 
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Komitea korostaa yritysneuvostojen roolia eurooppalaisissa yrityksissä ja odottaa kiinnostuneena 
komission tiedonantoa, joka käsittelee yritysten sosiaalista vastuuta. Komitea on tyytyväinen, että 
komissio on tuoreessa tiedonannossaan aiheesta ”Rakenneuudistukset ja työllisyys” valinnut 
ongelmaan laajan ja monialaisen lähestymistavan. 
 
− Yhteyshenkilö: José Miguel Cólera 
 (Puh: +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

Sosiaalipolitiikka yleiseurooppalaisessa sisävesiliikennejärjestelmässä • 

− 

− 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Thomas Etty (työntekijät – NL) 

 
Apulaisesittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 

 
Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1071/2005 

 
Avainkohdat:  

 
ETSK kannattaa selkeästi sisävesiliikennettä koskevan sosiaalipolitiikan luomista yhteisön piirissä. 
Olisi toivottavaa, jos tämä voisi tapahtua yleiseurooppalaisissa puitteissa. Nykyisiä erittäin hajanaisia 
säädöspuitteita pitäisi yhdenmukaistaa ja yhtenäistää eritoten nyt, kun EU:n laajentuminen 
todennäköisesti pelkästään mutkistaa tilannetta. Nykyisellään miehistömääräykset sekä kysymys työ- 
ja lepoajoista näyttävät ensisijaisilta, samoin kuin aidon ja aktiivisen sosiaalidialogin aikaansaaminen. 
Asia on merkityksellinen etenkin kun muistetaan, että kilpailun odotetaan lisääntyvän niin 
sisävesiliikenteessä kuin sisävesiliikenteen ja muiden kuljetusmuotojen välillä. EU:n 
sisävesiliikennettä koskevaa uudentyyppistä sosiaalipolitiikkaa hahmotellessaan Euroopan komission 
tulee tehdä tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten, Reinin navigaation keskuskomission, Tonavan 
suojelukomission ja ILOn kanssa. Kyseinen toimintamalli vaatii, että Reinin navigaation 
keskuskomission ja Tonavan suojelukomission osapuolina olevat valtiot antavat mainituille 
toimielimilleen mahdollisuuden laajentaa toimintakenttäänsä kattamaan sosiaalipoliittiset kysymykset 
ja kasvattavat niiden toimintakykyä vastaavasti. Alakohtainen sosiaalidialogi (sekä maakohtaisesti 
että eurooppalaisissa yhteyksissä) on kaikkein tärkein väline rakennettaessa siltaa työnantajien, 
yksityisyrittäjien ja työtekijöiden näkemysten sekä EU:n politiikan tavoitteiden välille. Lisäksi 
komitea suosittelee, että alalla kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota yleissivistävään ja 
ammatilliseen koulutukseen. Lopuksi komitea toteaa, että alan erityistarpeiden vuoksi olisi harkittava 
työmarkkinaosapuolten yhteisesti sopimia sääntöjä, jotka täydentävät neuvoston määrittelemiä 
vähimmäisnormeja.  

 
Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher  

  (Puh: +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int).  
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Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen työntekijöihin ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin 

• 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: José Isaías Rodríguez García-Caro (työnantajat – ES) 

 
Viite: KOM(2004) 830 lopullinen – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 

 
Avainkohdat:  

 
Komitea suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti tarkasteltavana olevaan ehdotukseen asetukseksi, ja 
esittää lausunnossaan sitä koskevat huomiot. Komitea pitää myönteisenä sitä, että asetusten 
N:o 1408/71 ja 574/72 tekstiä yksinkertaistetaan ja parannetaan unionin kansalaisten vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi. Komitean mielestä olisi kuitenkin vielä hyödyllisempää, että asetus 
N:o 883/2004 tulisi voimaan, sillä se merkitsee jo sinänsä sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisen yleistä ja kauaskantoista yksinkertaistamista. 
 
Koska komitea ei ole voinut ottaa kantaa edellä mainittuun asetukseen N:o 883/2004 johtaneen pitkän 
lainsäädäntäprosessin tuloksena syntyneeseen lopulliseen tekstiin, se katsoo, että asetuksesta on 
viipymättä laadittava oma-aloitteinen lausunto ennen kuin komission viimeisteltävänä olevaa uutta 
täytäntöönpanoasetusta koskeva lainsäädäntämenettely käynnistyy. 
 
Komitea kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi mahdollisimman pian. 
Lisäksi se kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään kyseisen asetuksen ripeästi, 
jotta kokemukset asetuksen N:o 883/2004 käsittelyn hitaudesta eivät toistuisi, etenkin kun otetaan 
huomioon, että vuonna 2006 vietetään työntekijöiden liikkuvuuden teemavuotta. 
 
Komitea kehottaa niitä jäsenvaltioita, joissa asetuksen N:o 1408/71 liitteessä II olevassa II jaksossa 
mainittuja erityisiä syntymä- ja adoptioavustuksia koskeva poikkeus on vielä voimassa, sopimaan 
mahdollisimman pian poikkeuksen kumoamisesta liitteitä uudistettaessa. 

 
− Yhteyshenkilö: Alan Hick 

 (Puh: +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

3 YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET JA YHTÄLÄINEN KOHTELU 
 
 

Naisten köyhyys Euroopassa • 

− 

− 

 
Esittelijä: Brenda King (työnantajat – UK) 

 
Viite: Euroopan parlamentin lausuntopyyntö – CESE 1074/2005 
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Euroopan parlamentti päätti huhtikuussa 2005 pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta 
lausunnon aiheesta ”Naisten köyhyys Euroopassa”, josta se itse antoi samaan aikaan mietinnön. 
Myös alueiden komitea laati lausunnon samasta aiheesta. 
 
Avainkohdat:  − 
 

• ETSK on tyytyväinen komission ja neuvoston sosiaalisesta osallisuudesta laatimaan 
yhteiseen raporttiin, joka julkaistiin 5. maaliskuuta 2004. Komitea katsoo kuitenkin, että 
raportissa jätetään silmäänpistävällä tavalla mainitsematta eräs toimintamuoto, toisin 
sanoen sukupuolinäkökohdat huomioon ottavien indikaattoreiden yksilöiminen ja seuranta. 

 
• Köyhyyden sukupuolisidonnaisen luonteen huomioonottaminen on sopusoinnussa myös 

Kööpenhaminassa vuonna 1995 järjestetyssä sosiaalisen kehityksen yleismaailmallisessa 
huippukokouksessa köyhyyden poistamisesta annetun sitoumuksen kanssa. 

 
• Vaikka monet jäsenvaltiot ovat vahvistaneet merkittävästi institutionaalisia järjestelyitään 

valtavirtaistaakseen köyhyysaiheen ja sosiaalisen osallisuuden kansallisessa 
päätöksenteossa, toimenpiteitä olisi lisättävä ottamalla työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt mukaan politiikkojen laadintaan ja täytäntöönpanoon. 

 
• Lissabonin strategian tavoitteita olisi täydennettävä strategioilla sen varmistamiseksi, että 

köyhtymisvaarassa olevat naiset hankkivat ammattitaitoa, jolla on kysyntää. Lisäksi 
kaikenikäisten naisten toimeentulon takaamiseksi on edistettävä tehostettuja aloitteita ja 
toimenpiteitä. 

 
• Merkittäviä tuloksia voidaan aikaansaada siten, että jäsenvaltiot jakavat kokemuksia 

aihealueista, joilla on vaikutuksia naisiin ja köyhyyteen. Niitä ovat eläketarjonta, 
sosiaaliturvajärjestelmät, teiniraskaudet ja naiskauppa. 

 
• Vuonna 2007 toimintansa aloittava Euroopan tasa-arvoinstituutti, voi osaltaan edistää 

tarvittavaa muutosta vain, mikäli sille osoitetaan asianmukaiset määrärahat. 
 
– Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 

 (Puh: +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@esc.eu.int)  
 

Euroopan tasa-arvoinstituutin perustaminen • 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Štechová (työntekijät – CZ) 

 
Viite: KOM(2005) 81 lopullinen – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 

 
Avainkohdat:  
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ETSK kannattaa ehdotusta perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti, sillä se katsoo, että 
instituutista voi tulla tehokas väline, jolla on paljon potentiaalia ja joka tukee EU:n ja 
jäsenvaltioiden toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi sekä oikeudellisella että 
käytännön tasolla. 

− 

− 

− 

− 

 
Instituutin ei tule korvata eikä heikentää nykyisiä, toimiviksi osoittautuneita erillisvirastoja 
eikä yhteisöön perustettavaksi suunniteltuja erillisvirastoja. Instituutin perustamisen ei tule 
myöskään vaikuttaa valtavirtaistamisen periaatteeseen (mainstreaming) yhteisön elimissä, 
politiikoissa ja ohjelmissa. 

 
ETSK painottaa lisäksi, että eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten edustajilla ja 
asianmukaisella edustavalla valtiosta riippumattomalla järjestöllä tulisi olla hallinto-
neuvostossa sama asema kuin muilla jäsenillä eli heillä tulisi olla äänioikeus. 

 
ETSK pitää tärkeänä, että instituutille myönnetyt varat mahdollistavat sen, että se pystyy 
hoitamaan tehtävänsä niiden yhteisön muiden virastojen ja ohjelmien rinnalla, joissa myös 
käsitellään sukupuolten välistä tasa-arvoa eikä niiden kustannuksella. 

 
− Yhteyshenkilö: Ewa Kaniewska 
 (Puh: +32 (0)2 546 8117 – sähköposti: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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4 ALUEELLINEN YHTEENKUULUVUUS 
 
 

Matkailun rooli taantuvien alueiden taloudellisessa ja sosiaalisessa 
elvyttämisessä 

• 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Juan Mendoza Castro (työntekijät – ES) 

 
Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1057/2005 

 
Avainkohdat:  

 
Lausunnossaan ETSK toteaa seuraavaa: 
 
• Olisi käynnistettävä hyvien kokemusten pohjalta kokeiluhanke, jossa tarkastellaan käytännössä, 

miten rakennerahastoja voitaisiin parhaiten hyödyntää matkailun edistämiseksi taloudellisesti 
taantuvilla alueilla. 

• Jäsenvaltioiden olisi koordinoitava nykyistä tehokkaammin eri hallinnon tasojen toimia: keskus-, 
alue- ja paikallishallinnon toimintaa. 

• Olisi perustettava matkailun seurantakeskuksia, joissa tarkasteltaisiin alan mahdollisuuksia sekä 
suunniteltaisiin yhdennettyjä strategioita ja toimintatapoja matkailun kehittämiseksi. 

• Olisi ryhdyttävä harjoittamaan politiikkoja, joiden kantavana voimana on eurooppalaisen 
matkailumallin hahmotteleminen. Mallissa ei tarvitsisi lähteä liikkeelle sääntelystä vaan sellaisista 
arvoista ja periaatteista kuin kestävyys, ympäristönsuojelu, palveluiden, tuotteiden ja 
työpaikkojen laatu, kuluttajille tarjottavat turvalliset tuotteet ja palvelut, julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyö, kaikkien ulottuvilla olevat matkailukohteet, kulttuuriperinnön ja 
paikalliskulttuurin arvojen edistäminen sekä muut arvot. Näillä periaatteilla on varmistettava, että 
unionin ja kaikkien maiden matkailussa kunnioitetaan kestävyyden periaatteita ja tukeudutaan 
niihin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

 
Komitea katsoo, että matkailu on hyvin erilaisilla taantuvilla alueilla mainio vaihtoehto elinkeinona, 
jolla on runsaasti potentiaalia kehittää yhteiskuntaa, yritystoimintaa ja työllisyyttä. On tärkeää luoda 
tuotteita ja tarjontaa, jotka pystyvät saamaan aikaan matkailukysyntää taantuvilla alueilla. 
 
Komitea mainitsee joukon esteitä, joihin taantuvat alueet kompastuvat matkailuvaihtoehtoja 
etsiessään, sekä edellytyksiä sille, että matkailuvaihtoehto olisi kyseisillä alueilla toteutuskelpoinen 
kunkin alueen monista muuttujista riippuen. 
 
Lopuksi komitea korostaa sitä, että jotta taantuville alueille vaihtoehdoksi perustetut matkailuyritykset 
olisivat kannattavia, on erittäin tärkeää, että lähiympäristö tarjoaa erilaisia oheistoimintoja, jotka 
omalta osaltaan auttavat saavuttamaan yhteisen päämäärän. Näin luodaan todellinen 
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matkailuyhteenliittymä, jossa yksittäiset yritykset mielletään osaksi kokonaisvaltaista 
matkailutarjontaa. Yhteenliittymä voi konkretisoitua monien taloudellisten toimijoiden muodostamana 
matkailureittinä. 
 
− Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 (Puh: +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

5  UNIONIN ULKOPUOLELLE SUUNTAUTUVA YHTEISTYÖ 
 
 

Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikka "Eurooppalainen 
konsensus" 

• 

− 

− 

− 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Esittelijä: José María Zufiaur (työntekijät –ES) 

 
Viite: KOM(2005) 311 lopullinen – CESE 1072/2005 

 
Avainkohdat: 

 
Komitea ehdottaa, että unionin kehitysyhteistyöpolitiikalla olisi turvallisuuspolitiikkaan 
verrattavissa oleva asema. 
Eurooppalaisen yhteiskuntamallin tunnetuksi tekemisen tulisi olla keskeinen osa EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa uudessa globaalissa talouskontekstissa. 
Lisäksi ehdotetaan, että maataloustukien alentaminen kytketään vientihintoihin, sillä se voisi 
edistää köyhyyden vähenemistä huomattavasti. 
ETSK ehdottaa, että kumppanuussopimuksiin, joita Euroopan unioni tekee maailman eri 
maiden ja alueiden kanssa, sisällytetään sosiaalinen ulottuvuus. ETSK ehdottaakin, että 
ihmisarvoinen työ asetetaan vuosituhannen kehitystavoitteiden yhdeksänneksi tavoitteeksi. 
Lisäksi suositellaan, että EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan sisällytetään 
ihmisoikeustaistelijoiden suojelemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tämä pätee myös 
ihmisoikeuksien toteutumiseen työelämässä niillä alueilla, joilla unioni harjoittaa 
kehitysyhteistyöpolitiikkaansa. 
Samoin todetaan, että ympäristöulottuvuus tulisi valita yhdeksi kehitysstrategioiden 
täytäntöönpanon tehokkuutta mittaavaksi indikaattoriksi. 
EU:n kehitysyhteistyöpolitiikalla on edistettävä säännönmukaista maahanmuuttoa sekä 
maahanmuuttajien kotouttamista ja heidän oikeuksiaan. 
ETSK katsoo, että kaikkien EU:n politiikkojen on oltava johdonmukaisia kehitysstrategian 
kanssa. Kehitysyhteistyöpolitiikan on oltava itsenäistä, ja se on pidettävä erillään muista 
politiikoista. 
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Komitea kehottaa lisäksi Euroopan komissiota, Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan 
parlamenttia puoltamaan ETSK:n roolin laajentamista kattamaan yhteistyö muiden alueiden, 
kuten Latinalaisen Amerikan ja Eurooppa–Välimeri-kumppanuusmaiden talous- ja 
sosiaalielämän toimijoiden kanssa. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lausunnossa korostetaan, että työelämän suhteiden ja työmarkkinavuoropuhelun vakaiden ja 
demokraattisten puitteiden edistäminen sekä yritysten sosiaalisen vastuun lisääminen ovat 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikan perustavoitteita. 
Samoin suositellaan, että yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikassa olisi kiinnitettävä nykyistä 
enemmän huomiota sellaisiin tulotasoltaan keskiluokkaa oleviin maihin, joilla on 
huomattavia köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia. 
ETSK ehdottaa, että G8-ryhmän maiden hyväksymät velan anteeksiantoa koskevat 
toimenpiteet ulotetaan koskemaan kaikkia köyhiä maita ja että ne rahoitetaan todella 
lisämäärärahojen turvin. 
Komitea kehottaa ottamaan käyttöön lisärahoituslähteitä kehitystavoitteiden saavuttamiseksi 
ja maapallon julkisen omaisuuden säilyttämiseksi. 
ETSK katsoo, että avun sidonnaisuuksien purkamisen on oltava yksi yhteisön 
kehitysyhteistyöstrategian keskeisistä tavoitteista. 

  
− Yhteyshenkilö: Susanna Baizou 
 (Puh: +32 (0)2 546 9845 – sähköposti: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

Neuvoa-antavien elinten ja yhteiskunnallis-ammatillisten järjestöjen 
rooli kumppanuussopimusten täytäntöönpanossa ja Euroopan 
naapuruuspolitiikassa 

• 

− 

− 

− 

 
Esittelijä: Giacomina Cassina (työntekijät – IT) 

 
Viite: tiedonanto – CESE 520/2005 fin 

 
Avainkohdat: 

 
Ulkosuhteet"-jaoston tiedonannossa määritellään Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalat sekä 
sen toteuttamisedellytykset ja -tavat. Naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat kaikki unioniin rajoittuvat 
maat sekä Välimeren alueen maat. Tiedonannossa ehdotetaan erityisroolia neuvoa-antaville elimille ja 
määritellään neuvoa-antavan tehtävän merkitys. Siinä korostetaan asianomaisten unionin 
ulkopuolisten maiden samoin kuin unionin toimielinten vastuita. Lisäksi tiedonannossa kehotetaan 
Välimeren alueen kumppanusmaiden hallituksia ja unionin toimielimiä edistämään neuvoa-antavien 
elinten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumista kumppanuuspolitiikkojen ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan toteuttamiseen. Tiedonannossa suositellaan seuraavaa:  
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− Kehitetään Välimeren alueen kumppanuusmaiden työmarkkinaosapuolten edustavuutta. 
 
− Arvioidaan yhdessä neuvoa-antavien elinten kanssa, mitkä kansallisten toimintasuunnitelmien 

kohdat voidaan tai täytyy toteuttaa yhdessä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ja 
edistetään kyseisten organisaatioiden osallistumista kaikilla soveltuvilla tasoilla. 

 
− Ymmärretään neuvoa-antava tehtävä yhtenä osallistavan demokratian peruspilareista. 
 
− Tiedotetaan työmarkkinaosapuolille, kansalaisjärjestöille ja muille talous- ja yhteiskuntaelämän 

toimijoille erilaisten toimenpiteiden suunnittelusta, kuullaan niitä sekä kutsutaan ne osallistumaan 
toimintasuunnitelmissa kaavailtujen toimien valmisteluun. 

 
− Yhteyshenkilö: Jacques Kemp 

 (Puh: +32 (0)2 546 9810 – sähköposti: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

Pohjoinen ulottuvuus ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma • 

− 

− 

 
Esittelijä: Filip Hamro-Drotz (työantajat – FI) 

 
Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1067/2005 

 
− Avainkohdat: 
 
Unioni odottaa ETSK:n antavan panoksensa pohjoista ulottuvuutta koskevan toimintaohjelman 
täytäntöönpanoon. Komitea on tarkoitus kutsua myös neljänteen ministerikokoukseen, jonka 
puheenjohtajavaltio Yhdistynyt kuningaskunta järjestää vuoden 2005 marraskuussa. 
 
Yleinen tietoisuus pohjoisesta ulottuvuudesta ja NDAPII-toimintaohjelmasta on vielä erittäin 
vähäinen. Hallitukset, viranomaiset tai muut järjestöt ovat erittäin harvoin tiedottaneet 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille NDAPII-toimintaohjelmasta tai kutsuneet ne osallistumaan 
kyseiseen toimintaohjelmaan. 
 
ETSK kannattaa suunnitelmia nivoa pohjoinen ulottuvuus EU:n ja Venäjän väliseen yhteistyöhön ja 
"neljään yhteiseen alueeseen". Tässä yhteydessä tulisi pohtia yhteistyömekanismeja, esimerkiksi 
yhteistä ohjauskomiteaa. 
 
Kansalaisyhteiskuntaan liittyviä seikkoja tulisi vahvistaa EU:n ja Venäjän yhteistyötä koskevissa 
etenemissuunnitelmissa siten, että otetaan käyttöön kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
järjestelmällinen kuuleminen tulevissa pohjoisen ulottuvuuden mekanismeissa. 
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Itämeren alueen nykyisillä alueellisilla elimillä, etenkin Itämeren valtioiden neuvostolla, tulisi olla 
keskeinen rooli pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvissä tulevissa toimissa. 
 
Pohjoista ulottuvuutta koskevan yleisen tiedon levittämistä olisi parannettava. Tätä varten tulisi 
vahvistaa pohjoisen ulottuvuuden tiedotusjärjestelmää. 
 
Pohjoisen ulottuvuuden yhteydessä toteutettujen kumppanuuksien rahoitus tulisi määritellä 
tapauskohtaisesti. Myös hallituksilla ja kansainvälisillä rahoituslaitoksilla tulisi tässä yhteydessä olla 
keskeinen rooli. 
 
− Yhteyshenkilö: Gatis Eglitis 
 (Puh: +32 (0)2 546 8169 – sähköposti: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6 TERVEYS 
 
 

Liikalihavuus Euroopassa – järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eri 
osapuolten rooli ja vastuu 

• 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 
– Esittelijä: Madi Sharma (työnantajat – UK) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1070/2005 
 
− Avainkohdat: 
 

Ylipainoisten ihmisten määrä on lisääntynyt huimasti viimeisten 30 vuoden aikana. Vuonna 
2000 WHO julisti liikalihavuuden "länsimaiden suurimmaksi terveysuhaksi". 
ETSK:n ehdotuksena on vähentää liikalihavuutta käynnistämällä kaikkialla Euroopassa 
liikalihavuustekijöiden tarkistamiskampanja – Obesity Check –, jossa korostetaan terveiden 
elämäntapojen tuomia etuja ja kaikkien osapuolten vastuuta liikalihavuuden torjunnassa. 
ETSK katsoo, että kaikki tahot tulee kutsua osallistumaan strategiaan, jolla ongelma pyritään 
ratkaisemaan yhdessä ja johon kaikki sitoutuvat antamaan joko rahallista tukea, aikaansa tai 
materiaalisen panoksen. 
Jokaista merkittävää organisaatiota, Euroopan komissiosta lähtien aina yksittäiseen 
perheenjäseneen saakka, voidaan pyytää liittymään kampanjaan ja tarkastelemaan omaa 
toimintaansa selvittääkseen, kuinka sitä voitaisiin muuttaa liikalihavuuden vaaran 
torjumiseksi. 
Päämääränä on luoda ympäristö, joka syyllistämättä tukee kaikkialla Euroopassa terveellisiä 
ruokatottumuksia, tasapainoista ruokavaliota ja liikunnan harrastamista. 

 
Yhteyshenkilö: Ewa Kaniewska 

 (Puh: +32 (0)2 546 8117 – sähköposti: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Lintuinfluenssa 
 
– Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
 

Viite: KOM(2005) 171 lopullinen – 2005/0062 CNS, 2005/0063 CNS – CESE 1061/2005 − 

− 

 
− Avainkohdat: 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, joka koskee yhteisön toimia lintuinfluenssan 
hallitsemiseksi, sillä siinä käsitellään tärkeällä tavalla lintuinfluenssan tautipesäkkeiden lisääntymistä. 
Komitea katsoo, että lintuinfluenssan uusi määritelmä sekä virusten valvontaa koskevat vaatimukset 
ovat tärkeä askel taistelussa viruksen ja sen mahdollisten haittavaikutusten torjumiseksi. ETSK antaa 
arvoa rokotuksista hankitulle tiedolle ja suhtautuu myönteisesti hätä- ja suojarokotuksien 
käyttämiseen lisävälineenä lintuinfluenssan torjunnassa. Lisäksi se kannattaa ehdotusta 
lintuinfluenssatapausten pakollisesta ilmoittamisesta kansanterveysviranomaisille. ETSK toteaa, että 
EU:n ulkorajojen muuttuminen laajentumisen seurauksena saattaa tuoda mukanaan erityisesti eläinten 
terveyteen liittyviä riskejä. ETSK suositteleekin, että komissio suuntaa riittävästi varoja valvontaan ja 
tarkastuksiin, jotka koskevat asianomaisten direktiivien täytäntöönpanoa ja saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. ETSK ymmärtää lintuinfluenssan kansainvälisen ulottuvuuden ja kehottaa 
komissiota pyrkimään siihen, että lintuinfluenssaa torjutaan kaikkialla maailmassa yhteismitallisin 
toimenpitein. 
 

Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (Puh: +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

7 LIIKENNE JA MATKUSTAJIEN OIKEUDET 
 
 

• Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittaminen 
lentomatkustajille 

 
– Esittelijä: Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 
 

Viite: KOM(2005) 48 lopullinen – 2005/0008 COD – CESE 1060/2005 − 

− 
 

Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 (Puh: +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet lentoliikenteessä 
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– Esittelijä: Miguel Ángel Cabra de Luna (muut eturyhmät – ES) 
 

Viite: KOM(2005) 47 lopullinen – 2005/0007 COD – CESE 1059/2005 − 

− 
 

Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
  (Puh: +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8 MAATALOUS JA KALASTUS 
 
• Raakatupakka-ala/YMJ 
 
– Esittelijä: Christos Fakas (muut eturyhmät – EL) 
 

Viite: KOM(2005) 235 lopullinen – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005  − 

− 
 

Yhteyshenkilö: Eleanora Di Nicolantonio 
 (Puh: +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleanora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Kalastuslisenssihakemusten toimittaminen kolmansille maille 
 
– Esittelijä: Gabriel Sarró Iparraguirre (muut eturyhmät – ES) 
 

Viite: KOM(2005) 238 lopullinen – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005  − 

− 
 

Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (Puh: +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
9 MARKKINAT 
 
• Julkiset rakennusurakat sekä julkiset tavara- ja palveluhankinnat 
 
– Esittelijä: Francesco Petringa (muut eturyhmät – IT) 
 

Viite: KOM(2005) 214 lopullinen – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 − 

− 
 

Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
 (Puh: +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

____________ 
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