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1. TEOLLISUUSPOLITIIKKA JA INNOVOINTI  
 
 

• Kestävän tuottavuuden edistäminen Euroopan työelämässä 
 
− Esittelijä:  Leila Kurki (työntekijät – FI) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1257/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

− Komitea katsoo, että perinteisten talouden kasvutekijöiden oheen on luotava uusia 
kestävää kasvua tuottavia elementtejä. Tuottavuuskasvua on pystyttävä vauhdittamaan, 
työvoiman tarjonnan supistumista on pystyttävä hidastamaan ja työelämän vetovoimaa on 
pystyttävä lisäämään.  

 

− Komitean mielestä Euroopan unionin tehtävänä on tukea kaikkia jäsenvaltioita ja yrityksiä 
niiden pyrkiessä kestävään tuottavuuden nostamiseen olennaisena osana Lissabonin 
strategiaa. Ajatusta siitä, että työpaikoilla tehtävät laadulliset ja sosiaaliset innovaatiot 
vaikuttavat keskeisellä tavalla yritystoiminnan menestykseen, on edistettävä aktiivisesti.  

 

− Komitea uudistaa ehdotuksensa, että luodaan työelämän laatua kuvaava eurooppalainen 
indeksi, joka toimisi perustana työelämän laadun parantamiseen liittyville uusille 
aloitteille. ETSK:n vahva ja monipuolinen asiantuntemus olisi hyvä pohja tällaiselle 
toiminnalle.  

 

− ETSK kehottaa komissiota tilaamaan lisätutkimuksia työelämän laadun ja tuottavuuden 
suhteesta.  

 

− Komitean mielestä EU:n innovaatio- ja koulutusaloitteissa olisi hyödyllistä painottaa 
työpaikkojen innovaatiotoimintaa ja uudenlaisia ammattitaitoja ja johtamistapoja. 

 

− Komitea ehdottaa, että jäsenvaltiot toteuttaisivat osana työllisyysohjelmiaan ja 
innovaatiopolitiikkaansa työn laatua ja tuottavuutta edistäviä kehitysohjelmia.  

 

− Komitea pitää olennaisena, että keskustelua ja konkreettisia aloitteita kestävästä 
tuottavuudesta jatketaan. ETSK voi osallistua merkittävällä tavalla tähän prosessiin 
esittämällä kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä asiasta. 

 

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

− Esittelijä:  Josef Zbořil (työnantajat – CZ) 
 

− Viite:  tiedonanto – CESE 733/2007 fin 

 

− Keskeiset kohdat 
 
Tiedonannossa luodaan yleiskatsaus kemianteollisuuden kehitykseen vuosina 2000–2005 Reckon-
konsulttiyrityksen laatimassa tilastotutkimuksessa ja Dresdenissä toukokuussa 2007 pidetyssä 
julkisessa kuulemisessa esille tulleiden seikkojen perusteella. 
 
Tiedonannon alkupuolella tarkastellaan kemianteollisuuden asemaa EU:ssa ja maailmanmarkkinoilla. 
 
Euroopan kemianteollisuutta on yhä vahva. EU:n sisämarkkinoilla on ollut hyvin myönteinen 
vaikutus. Ala vaikuttaa kaikkien taloudenalojen taustalla, ja sen strategioilla on suora vaikutus 
kemikaalien jatkokäyttäjiin. Kemianteollisuus työllistää noin 4 miljoonaa ihmistä. 
Maailmanmarkkinoilla EU:n kemianteollisuus on menettänyt johtoasemansa Aasialle. 
 
Tiedonannon jälkipuoliskossa käsitellään työllisyysnäkökohtia, t&k- ja investointinäkökohtia sekä 
energia- ja ympäristökysymyksiä. 
 
25 jäsenvaltion EU:ssa kemianteollisuuden työllisyys on laskenut 5 prosenttia viiden vuoden 
ajanjaksona. Työntekijöiden ikä on hieman noussut vuodesta 2001 vuoteen 2005. Korkeasti 
koulutettujen, muuta kuin ruumiillista työtä tekevien työntekijöiden määrä on kasvanut. 
 
Investoinnit sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat avaintekijät kemianteollisuuden tulevaisuuden 
turvaamisessa. Kemianteollisuus on suurin investoija t&k-toimintaan Euroopan 
tuotantoteollisuudessa.  
 
Euroopan kemianteollisuus on yksi eniten energiaa kuluttavista teollisuudenaloista. Tosiasiassa EU:ta 
ja sen kemianteollisuutta ympäröivät alueet ja valtiot, joissa energian hinta on paljon alhaisempi. 
Alhainen energian hinta on "piilotukea" maiden kotimaiselle kemianteollisuudelle. 
 
Tiedonannon päätelmissä määritellään alan avaintrendit, mahdollisuudet ja riskit. Niihin kuuluvat 
jatkuva uusien ja parempien tuotteiden ja prosessien kehittäminen, hyödykkeistäminen, vakiintunut 
t&k-kustannusten taso, työpaikkojen vähentyminen ja hidas tuotannon kasvu. 
 
Yksi merkittävä tiedonannossa esille tuotava huolenaihe on kemianteollisuuden verrattain huono 
imago ja vastaanotto. Entistä aktiivisemmat pyrkimykset imagon kohottamiseen ovat tärkeitä EU:n 
kemianteollisuudelle, ja myös EU:n toimielinten tulisi tukea tällaisia pyrkimyksiä. 
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EU:n nykyinen säännösympäristö ei erityisesti tue alan kilpailukykyä. ETSK ja kemianteollisuus 
pitävät tervetulleina aloitteita, joilla pyritään säädöskäytännön parantamiseen ja lainsäädännön 
vaikutusten arviointiin.  
 
Reach-asetuksesta tiedonannossa todetaan, että tuottamattomien kustannusten kasvun ja 
kartellisopimusten riski sekä pk-yritysten suhteeton altistuminen tulee sen vuoksi minimoida. 
Asetuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset näyttävät olevan sulatettavissa. Reach-
asetuksen yhteydessä tehtyjen tutkimusten tulosten pohjalta ETSK uskoo, että työturvallisuusriskit ja 
ammattitaudit vähentyvät lähitulevaisuudessa ja että näin ollen myös liiketaloudelliset ja sosiaaliset 
kustannukset pienenevät. 
 

− Yhteyshenkilö:  
  (puh. +32 (0)2 546 8628 – sähköposti: ccmi@eesc.europa.eu) 
 

 

2. ENERGIA  
 
 

• Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma 
 
– Esittelijä:  Edgardo Maria Iozia (työntekijät – IT) 
 
– Viitteet: KOM(2006) 545 lopullinen – CESE 1243/2007 
 
– Keskeiset kohdat 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen Euroopan komission ehdottamiin toimiin. 
Komitea katsoo, että energiankulutuksen vähentämiseen on pyrittävä kaikin keinoin, ja kehottaa 
toteuttamaan jopa 20 prosenttia ylittävät säästöt, jotka ovat teknisesti saavutettavissa. Tavoitteeseen 
on liitettävä tiiviisti kansalliset toimintasuunnitelmat, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltiokohtaisten 
tavoitteiden oikeudenmukainen jakautuminen kunkin jäsenvaltion kykyjä vastaavasti. 
 
ETSK esittää konkreettisia suosituksia ja ehdotuksia eri toimintatasoilla: 
 

− Yleisellä horisontaalisella tasolla esitetään erityisen elämäntyylejä, vastuullista 
energiankäyttöä ja elämänlaatua koskevan keskustelun avaamista yleisön tietoisuuden 
parantamiseksi. Koulutus kaikissa vaiheissa ja kaikilla eri tasoilla, T&K-toiminta ja 
kansainvälinen ulottuvuus (kumppanuudet, puitesopimukset, Euroopan naapuruus-
politiikan piiriin kuuluvat ohjelmat, Kioton sopimusta seuraavat toimet) ovat muita 
aiheita, joihin on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota ja joita koskevaa toimintaa on 
vahvistettava. 
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− Poliittisella ja yhteiskunnallis-taloudellisella tasolla suositellaan suotuisien 
verotusjärjestelmien käyttöönottoa, energiatehokkuutta parantavien aloitteiden 
rahoittamista, yritysten sosiaalisen vastuun hyvien käytäntöjen edistämistä jne. 
Sosiaalinen vuoropuhelu, johon osallistuu kansalaisyhteiskunta työantajat, ammatti- ja 
ympäristöjärjestöt sekä myös paikallishallinto mukaan luettuina, on olennaista. Liikenne- 
ja energiapolitiikan välinen koordinointi on edelleen selvästi riittämätöntä. 

 
− Teknisellä tasolla esitetään muun muassa seuraavanlaisia suosituksia ja ehdotuksia: 

 
− lämmitys- ja jäähdytysverkoston sekä kolmituotannon ja mikrotuotannon edistämisen 

lisääminen ensisijaisiin toimenpiteisiin 

− uusien integroitujen energiapalvelujen tarjonta ja uudenlaisten ammattien luominen 

− ekologisen tuotesuunnittelun laajentaminen rakentamiseen, liikenteeseen jne. 

− älykkäiden mittalaitteiden käyttöönotto, energianjakelun etävalvontajärjestelmän 
käyttö, verkon kuormituksen hallinta 

− jne. 
 
− Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 

  (puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 

 
 

• Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista 
 
– Esittelijä:  Josef Zbořil  (työnantajat – CZ) 
 
– Viitteet:  KOM(2006) 843 lopullinen – CESE 1246/2007 
 
– Keskeiset kohdat 
 
Komitea on samaa mieltä komission kanssa sen esittämästä analyysista ja kuvauksesta. Lähes 
päästöttömien hiiliteknologioiden kehittämisen ja markkinoille tuomisen näkymät tulevien 
kahdenkymmenen vuoden aikana ovat lupaavat. Sen ei pidä kuitenkaan johtaa siihen, että 
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointijärjestelmien (CCS-teknologioiden Carbon Capture and 
Storage) laaja hyödyntäminen katsotaan jo nyt sitovaksi toimenpiteeksi energiapoliittisissa 
strategioissa ja tavoitteissa, sillä toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja hiilivoimaloiden 
hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi ja erottamiseksi ei tällä hetkellä ole tarjolla (komitean mielestä 
komissio suhtautuu CCS-teknologian käyttöönottoaikatauluun liian optimistisesti). Tärkeä aihe on 
myös työskentelyolosuhteiden parantaminen. Komissiota kehotetaan luomaan CCS-teknologialle 
luotettavat puitteet, joilla katetaan tärkeimmät riskit mutta jotka eivät ole liian rajoittavia. Lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä tapahtuvan voimaloiden toiminnan tehostamisen ja lähes päästöttömien 
teknologioiden kehittämisen ansiosta hiilen käyttö vastaa osaltaan ilmastonsuojelun vaatimuksiin, ja 
sillä on huomattava merkitys pyrittäessä vastaamaan tulevaisuuden energiatarpeisiin.  
 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 

  (puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 



- 5 - 

Greffe CESE 149/2007 (fr,en→fi)RM/IJ/pk,je .../... 

 

3. TEOLLISUUSTUOTANTO – SÄÄNTELYJÄRJESTELMÄ  
 
 

• Koneenrakennusalan sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen  
 
– Esittelijä:  Edgardo Iozia (työntekijät – IT) 

 
– Viite:  valmisteleva lausunto – CESE 1238/2007 
 
– Keskeiset kohdat 
 
Euroopan komission varapuheenjohtajat Margot Wallström ja Günter Verheugen pyysivät komitealta 
valmistelevaa lausuntoa koneenrakennusalan sääntely-ympäristön yksinkertaistamisesta. Euroopan 
komissio pitää yhteisön säännöstön yksinkertaistamista ja parantamista erittäin tärkeänä.  
 
Komission näkemyksen mukaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pystyy takaamaan avoimuuden, 
kun koneenrakennusalan sääntelykehyksen yleistä johdonmukaisuutta analysoidaan muunkin kuin 
alakohtaisen lainsäädännön valossa. 
 
Komitea kannattaa komission aloitetta, jolla pyritään vahvistamaan kilpailukykyä sekä selkeyttämään 
oikeudellista viitekehystä mukauttamalla ja tehostamalla lainsäädäntöä sekä ottamalla huomioon sen, 
että alalla toimii kymmeniä tuhansia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.  
 
Komitea toivoo, että komissiossa vahvistetaan yksiköitä, jotka huolehtivat koordinoinnista ja 
seurannasta ja valvovat toisinaan myös valtuutusmenettelyjen hallinnointia, ilmoitettujen elinten 
toimintaa sekä niiden sertifikaattien laatua.  
 
Standardoinnin osalta komitea toivoo, että kaikki asianomaiset toimijat voivat osallistua standardien 
ennakkomäärittelyyn.  
 
"Yhtenäisen" standardoinnin osalta komitea katsoo, että standardit on asetettava käyttöön maksutta tai 
että maksun on oltava korkeintaan muodollinen etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.  
 
Komitea painottaa, että on poistettava kaikki perusteettomat hallinnolliset kulut ja vähennettävä 
merkittävästi tuotantojärjestelmälle koituvia rasituksia. 
 
Komitea toivoo, että komissio suhtautuu vakavasti tarpeeseen edistää standardoinnin vakautta ja ottaa 
huomioon myös toimijoiden ja tärkeimpien sidosryhmien ehdotukset. Komitea suosittelee 
komissiolle, että se arvioisi ennen lainsäädännön antamista sitä, voidaanko samat tavoitteet saavuttaa 
muilla tavoin, kuten itsesääntelyllä tai yhteissääntelyllä. 
 
Komitea kehottaa poistamaan sisämarkkinoiden toteuttamista haittaavat tekniset esteet.  
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Komitea suosittelee, että ennen uuden lainsäädännön antamista tehdään aina huolellinen 
vaikutuksenarviointi, jonka yhteydessä otetaan huomioon suhteellisuuden taso, ja että lainsäädäntöä 
seurataan myös sen antamisen jälkeen hyvin tiukasti. 
 
Alakohtaisella työmarkkinaosapuolten Euroopan tason vuoropuhelulla on keskeinen rooli 
yksilöitäessä kaikkia yhteisiä aloitteita, joiden avulla pyritään tukemaan työllisyyden kehitystä ja alan 
kilpailukykyä ottaen huomioon työntekijöiden, kansalaisten ja ympäristön suojelun välttämättömät 
periaatteet. 
 
– Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure 
 (puh .+32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

 
Täydentävä lausunto: 

• CCMI/042 Koneenrakennusalan sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen  
– Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
– Viite: täydentävä lausunto – CESE 694/2007 fin 
– Yhteyshenkilö: Pol Liemans (puh. +32 (0)2 546 8215 – sähköposti: pol.liemans@eesc.europa.eu) 

 
 

• CARS 21 
 
– Esittelijä:  Francis Davoust (työnantajat – FR) 
 
– Viitteet: KOM(2007) 22 lopullinen – CESE 1239/2007 
 
– Keskeiset kohdat 
 
Komitea panee tyytyväisenä merkille, että komissio aikoo kehittää kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
ja ottaa huomioon alan kehityksen ja sen kilpailukyvyn eri ulottuvuudet sekä eri sidosryhmät. 
Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti hallinnollisten rasitteiden vähenemiseen, jonka 38:n yhteisön 
direktiivin korvaaminen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) 
vastaavilla säännöillä mahdollistaa.  
 
Komitea ottaa kuitenkin huomioon myös kyseisen lähestymistavan toimeenpanon ongelmat. Niitä on 
kolmenlaisia: 

 
− Yhteisymmärrykseen pyrkimisellä on taipumus lykätä erilaisten päätösten tekoa. 

− Analyysin ja suositusten sisältö riippuu paljolti osallistuvista sidosryhmistä. 

− Kokonaisvaltaisen lähestymistavan käyttö voi saada aikaan sen, että esitettyjä 
kysymyksiä analysoitaessa vastuusuhteet hämärtyvät. 
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ETSK esittää seuraavat suositukset: 

− Teollisuudelle olisi annettava riittävästi aikaa tiukempien vaatimusten noudattamiseen 
tarvittavan tekniikan kehittämiseen niin, että se ei nosta huomattavasti tuotteiden hintaa ja 
viime kädessä hidasta autokannan uusiutumista. 

− Ympäristökysymyksiä ei tulisi rajoittaa pelkästään hiilidioksidipäästöihin, eikä komission 
tulisi tarkastella pelkästään teknologian ratkaisuja vaan omaksua lähestymistapa, joka 
olisi holistisempi ja jossa kiinnitettäisiin enemmän huomiota auton ja tieliikenteen 
asemaan eurooppalaisissa yhteiskunnissa. 

− CARS 21:n yhdennettyä lähestymistapaa tulisi soveltaa foorumissa, jossa käsiteltäisiin 
autoteollisuuden rakenneuudistuksia, vuodeksi 2009 suunnitellussa väliarvioinnissa sekä 
sen pohjaksi tarkoitetuissa vaikutustenarvioinneissa. Samalla tulisi pyrkiä lisäämään 
lähestymistavan uskottavuutta. 

− ETSK tulisi kutsua varhemmin osallistumaan tiiviimmin alan toimiin, sillä komitean 
luonne ja kokoonpano mahdollistavat nimenomaan eurooppalaisten yhteiskuntien eri 
tahojen osallistumisen niitä palveleviin, komission toteuttamiin politiikkoihin. 

   
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 

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

 
 

• Moottoriajoneuvojen lakisääteiset kilvet ja merkinnät 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
– Viitteet: KOM(2007) 344 lopullinen – CESE 1242/2007 

 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 

  (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

4. TALOUS- JA RAHAPOLITIIKKA  
 
 

• Euroalueen vahvistaminen 
 
– Esittelijä:  Umberto Burani  (työnantajat – IT) 
– Apulaisesittelijä: Olivier Derruine (työntekijät –BE) 
 
– Viitteet:  KOM(2006) 714 lopullinen – SEC(2006) 1490 – CESE 1261/2007 
 
– Keskeiset kohdat  
 

Rahoitusmarkkinoiden yhdentäminen edellyttää normeja, joiden avulla varmistetaan 
mahdollisimman hyvä kuluttajien etujen suoja. ETSK toivoo, että talous-, raha- ja 
työllisyyspolitiikkoja voitaisiin lähentää järjestämällä euroryhmän ja työllisyysneuvoston 
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yhteisiä kokouksia. Hallitusten tulisi edistää määrätietoisesti euroalueen toimintaa. Lisäksi olisi 
toivottavaa, että maat, jotka eivät liittyneet euroalueeseen heti euron tultua käyttöön, ilmaisisivat 
selvästi tulevat aikeensa. Euroalueelle voitaisiin jälleen vaatia edustajan paikkaa 
Kansainvälisessä valuuttarahastossa, koska euro on noussut merkittäväksi kansainväliseksi 
valuutaksi. Tarkoituksena ei ole, että jokin nykyisistä jäsenistä joutuisi luopumaan edustuksesta 
vaan että jäseniä tulisi yksi lisää. Lisäksi esitetään varsin kiistanalainen ajatus Euroopan 
vakautusrahaston perustamisesta. Rahastoon kerättäisiin varoja taloudellisesti hyvien kausien 
budjettiylijäämistä, ja siitä rahoitettaisiin yhteisön edun mukaisia hankkeita. 

 

– Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 

  (puh. +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 
 

• Rahoitusmarkkinoiden kehityssuunnat 
 
– Esittelijä:  Olivier Derruine (työntekijät – BE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1262/2007 

 
– Keskeiset kohdat 

 
Lausunnossa esitettävät suositukset koskevat useita aloja: 
 
On tärkeää kehittää tilastollisia välineitä, joilla saadaan tarkempi käsitys hedge-rahastoista ja 
pääomarahastoista. Hedge-rahastoihin ja pääomarahastoihin olisi syytä soveltaa vakautta koskevia 
normeja. Yhteissijoitusyrityksistä annettua direktiiviä olisi korjattava, jotta se kattaisi pääomarahastot 
ja velvoittaisi ne suurempaan avoimuuteen. Komission olisi kannustettava aloitteita 
rahoituspalvelujen käyttäjien tiedon ja erityisesti ymmärryksen tason nostamiseksi ja jatkettava 
kyseisiä aloitteita. Niiltä pörssiyhtiöiltä, joiden osakkeet on ostettu takaisin, olisi edellytettävä tietyn 
vähimmäistietomäärän julkaisemista silloin, kun ne vetäytyvät pörssistä. 
 
Verohelpotusten myöntäminen eläkerahastoille voisi kannustaa niitä investointipolitiikassaan 
laadukkaisiin ja sosiaalisesti vastuullisiin investointeihin. Komission ja jäsenvaltioiden on valvottava, 
että yritysten sosiaalista vastuuta sovelletaan sijoitusrahastoihin. Palkkoja (ja muita tuloja) koskevat 
tilastot olisi eriteltävä vähintäänkin kvintiileihin. 
 
Koska suuri osa erittäin lyhytaikaisia investointeja koskevista päätöksistä tehdään offshore-
veroparatiiseissa, ETSK kehottaa neuvostoa, komissiota ja EKP:a harkitsemaan mahdollisuutta ryhtyä 
EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan mukaisiin toimiin. Komitea korostaa, että on tärkeää 
vahvistaa veropolitiikan koordinointia ja määrittää vähimmäisvaatimukset erityisesti 
pääomaverotuksen eri muodoille. 
 
– Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 
  (puh. +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
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• Talouspolitiikat ja eurooppalainen teollisuusstrategia 
 
– Esittelijä:  Susanna Florio  (työntekijät – IT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1263/2007 
 
– Keskeiset kohdat  
 
Talouspolitiikan laajat suuntaviivat on nivottava nykyistä tiiviimmin Lissabonin ohjelman aloitteisiin, 
ja niillä on edistettävä investointeja innovointiin ja uusiin tekniikoihin teollisuusalalla. Euroopan 
investointipankin on annettava huomattava panos kannustamalla tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
Etenkin pk-yritysten hallinnollista taakkaa on vähennettävä. Lisäksi yrityksiä on verotuksellisin 
toimin kannustettava investoimaan tutkimukseen ja kehittämiseen. On hyväksyttävä välineitä, joilla 
säädellään tehokkaasti rahoitusalan osallistumista yritysten toimintaan. EU:n on tehostettava 
taloudellista sitoutumistaan tutkimukseen ja kehittämiseen. Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on 
varmistettava asianmukaisin yhteisön välinein. Oppilaitosten on oltava tietoisia siitä, että niiden on 
annettava opiskelijoille myös yritysten kannalta hyödyllinen koulutus. Yksi tapa parantaa yhteyksiä 
on perustaa yrityspuistoja korkeakoulujen alueelle ja hyödyntää eurooppalaisia osaamiskeskuksia sekä 
muilta osin Euroopan teknologiainstituuttia. 
 
– Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 
  (puh. +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 
 

• Pankkitalletusten takavarikointi (vihreä kirja) 
 

− Esittelijä:  Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
– Viitteet: KOM(2006) 618 lopullinen – CESE 1237/2007 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 

 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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5. MAAILMANKAUPPA JA GLOBALISAATIO  
 
 

• Kaupan maailmanlaajuinen yhdentyminen sekä ulkoistaminen 
 

− Esittelijä:  Gustav Zöhrer (työntekijät – AT) 

− Apulaisesittelijä: Göran Lagerholm (kat. 1 – SE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1255/2007 
 
– Keskeiset kohdat 

 
Välituotteiden kauppa on teollisuuden muutosten pääaiheuttajia ja erityinen tapa jakaa työtä 
kansainvälisesti. Ulkomaille ulkoistaminen (välituotteiden ulkoisina kauppavirtoina mitattuna) on 
työnjakoon perustuvaa tuotannon järjestämistä siten, että yritykset erikoistuvat toimintaan, jossa ne 
ovat parhaita ja joka on niille kannattavinta. Lausunnossa keskitytään ainoastaan tähän "ulkomaille 
ulkoistamisen" näkökohtaan. 
 
Lausunnossa analysoidaan maailmankaupan kehitystä Euroopan komission vuoden 2006 
loppupuolella julkaisemaan selvitykseen tukeutuen, tutkitaan syitä ulkomaille ulkoistamisen 
lisääntymiseen sekä tavaroiden että palveluiden kohdalla sekä tarkastellaan EU:n vahvuuksia ja 
heikkouksia. Lausunnossa yksilöidään myös prosessin voittajat ja häviäjät sekä esitetään Euroopan 
teollisuutta koskevia päätelmiä ja suosituksia. 
 
Ulkomaille ulkoistamiseen on monia syitä: ensisijaisena syynä ovat alhaiset työvoimakustannukset 
(matalampi palkkataso ja/tai heikompi sosiaaliturva), mutta raaka-aineiden hinnoilla tai uusien 
kasvumarkkinoiden läheisyydellä on huomattava merkitys. Myös veroedut tai sallivamman 
ympäristölainsäädännön johdosta saatavat kustannussäästöt voivat edistää ulkomaille ulkoistamista. 
Kustannuksiltaan edulliset ja tehokkaat liikenneyhteydet ovat ulkomaille ulkoistamisen 
perusedellytys. 
 
Kaiken kaikkiaan EU on pystynyt säilyttämään johtavan asemansa maailmankaupassa, niin tavara- 
kuin palvelukaupassakin. EU:n talous hallitsee markkinoita laajalti keskitason teknologian ja 
pääomapainotteisten hyödykkeiden tuotannossa. Aasian-kaupan alijäämän kasvu ja EU:n heikohko 
menestys tieto- ja viestintätekniikan alalla ovat kuitenkin huolestuttavia seikkoja. Välituotteiden 
kauppa kehittyy kaiken kaikkiaan EU:lle myönteisellä tavalla, mutta EU:n on kiinnitettävä runsaasti 
huomiota globalisaation hyötyjen jakamiseen. 
 
EU:n on edistettävä oikeudenmukaisten ehtojen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestävän kehityksen toteutumista maailmankaupassa. EU:n olisi tiedostettava vahvuutensa ja 
kehitettävä niitä. Etenkin keskitason teknologian alat vaativat usein hyvää innovointikykyä. Lisäksi on 
tehtävä sekä aineellisia että henkiseen pääomaan liittyviä investointeja uusille aloille. 
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Ulkomaille ulkoistamisen kehityksen johdosta tarvitaan pikaisesti entistä tarkempia analyyseja. 
Komitea suosittaa komissiolle, että se käynnistäisi tällaisten analyysien laadinnan ja että niihin 
sisällytettäisiin myös mahdollisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin skenaarioita. Myös sidosryhmien 
tulisi voida osallistua analysointiin. Tällaiset analyysit voivat myös olla osa uuden teollisuuspolitiikan 
alakohtaisia selvityksiä, ja niitä voitaisiin käyttää alakohtaiseen työmarkkinavuoropuheluun liittyvien 
keskustelujen lähtökohtana. 
 
Lissabonin strategia tarjoaa olennaiset vastaukset haasteisiin, joita kaupan maailmanlaajuinen 
yhdentyminen ja tuotannon yhä mittavampi ulkoistaminen EU:n ulkopuolelle aiheuttavat Euroopalle. 
Komitean mielestä seuraavat seikat ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan sopeutumis- ja kilpailukyvyn 
kehittämiseksi: sisämarkkinoiden valmiiksi saattaminen ja vahvistaminen, innovoinnin tehostaminen 
ja työllisyyden tukeminen. 
 
– Yhteyshenkilö: Amelia Muñoz 
  (puh. +32 (0)2 546 8373 – sähköposti: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 
 

6. VEROTUS 
 
 

• Tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimet 
 
– Esittelijä:  Peter Morgan (työnantajat – UK) 
 
– Viitteet:  KOM(2006) 728 lopullinen – CESE 1260/2007 
 
– Keskeiset kohdat 
 
ETSK suosittaa, että jäsenvaltiot soveltavat mahdollisten verokannustinten optimaalista yhdistelmää 
helpottaakseen pk-yritysten selviytymistä ja kasvua talouksissaan. Komitea onkin hämmästynyt, ettei 
tiedonannossa viitata verohelpotuksiin, joiden tarkoituksena on edistää uusien yritysten 
pääomanmuodostusta. 
 
Lisäksi ETSK suosittaa muun muassa seuraavaa. Tiedonanto laajennetaan kattamaan myös patentti- ja 
lisenssiasiat. Jäsenvaltiot tehostavat kansainvälisiin T&K-hankkeisiin osallistuville teollisuuden 
toimijoille myönnettävien verokannustimien käyttöä ja tutkivat, millä tavoin valtion määräämiä 
kustannuksia voitaisiin alentaa nuorten T&K-toimintaan panostavien yritysten osalta. Lahjoitusten ja 
tutkimusvarojen sallitaan liikkua nykyistä vapaammin EU:ssa. Tutkijoiden liikkumista jäsenvaltiosta 
toiseen kannustetaan. Komissio luo yhteiset rakenteet T&K-toimintaa koskevien todistusten 
vastavuoroista tunnustamista varten. T&K- ja innovaatiotoiminnalle pyritään laatimaan EU:n 
laajuinen vero-oikeudellinen määritelmä. Julkissektorin investointeja korkeakoulujen ja valtion 
rahoittamien tutkimuslaitosten toimintaan lisätään. 
 
– Yhteyshenkilö: Imola Bedı  
  (puh. +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@eesc.europa.eu) 



- 12 - 

Greffe CESE 149/2007 (fr,en→fi)RM/IJ/pk,je .../... 

 

• Välittömän verotuksen koordinointi 
 

– Esittelijä:  Lars Nyberg (työntekijät – SE) 
 
– Viitteet:   KOM(2006) 823 lopullinen 
   KOM(2006) 824 lopullinen – SEK(2006) 1690 – CESE 1264/2007 
   KOM(2006) 825 lopullinen 
 
– Keskeiset kohdat 
 
Komitea on verotusta ja sisämarkkinoita koskevan työskentelyn tavoitteiden ja suunnan osalta samaa 
mieltä komission kanssa siitä, että jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin ja yhteistyön avulla voidaan 
saavuttaa veropoliittiset tavoitteet ja suojella veropohjaa. 
 
Rajatylittävään tappiovähennykseen liittyvät ongelmat voitaisiin ETSK:n näkemyksen mukaan 
ratkaista pitkällä aikavälillä yhteisen konsolidoidun yhtiöveropohjan kautta. Rajatylittävän 
tappiovähennyksen osalta kotimaassa sovellettavien järjestelmien ulottaminen koskemaan 
rajatylittäviä tilanteita on juridisesti ja kansantaloudellisesti tarkasteltuna erittäin kyseenalaista. 
 
Tarkasteltaessa yritysten toteutumattomien voittojen siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen ETSK pohtii, 
onko asianmukaista perustaa ehdotus yksinomaan yksityishenkilöiden voittojen siirtämistä koskevaan 
tapaukseen, ja kehottaa kiinnittämään huomiota tarvittavaan veroviranomaisten yhteistyöhön, jotta 
voidaan taata, että asianomaiset jäsenvaltiot saavat oikeudenmukaisen osan veroista. 
 
– Yhteyshenkilö: Imola Bedı  

  (puh. +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

7. TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJELU  
 
 

• Potilaan oikeudet 
 
– Esittelijä:  Lucien Bouis (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viite:  oma-aloitteinen lausunto – CESE 1256/2007 
 
– Keskeiset kohdat 

 
ETSK ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, komission tiedonannon 
"Terveyspalveluita koskeviin yhteisön toimiin liittyvä kuuleminen", terveysneuvoston 
1. kesäkuuta 2006 antaman julistuksen "Euroopan unionin terveyspalvelujen arvot ja yhteiset 
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periaatteet", Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen potilaiden liikkuvuutta koskevan 
oikeuskäytännön, potilaiden liikkuvuutta ja terveydenhuollon kehityssuuntauksia Euroopan 
unionissa käsittelevän Euroopan parlamentin mietinnön sekä Euroopan parlamentin 
15. maaliskuuta 2007 antaman päätöslauselman ja kehottaa komissiota tekemään aloitteita, joiden 
avulla voidaan luoda potilaiden oikeuksia kunnioittava terveyspolitiikka. Tämä edellyttää  
 

− vertailevien tietojen keräämistä jokaisen Euroopan unionin jäsenvaltion voimassa 
olevasta lainsäädännöstä ja eettisistä normeista sekä näiden analysoimista 

− sopivien yhteisön toimien määrittelyä 

− säädösten soveltamisen ja sovittujen toimien arviointia 

− saatujen tulosten välittämistä eteenpäin kansallisille vastuuhenkilöille, erilaisten 
yhteiskunnallis-ammatillisten ryhmien edustajille sekä asianomaisille terveyspalvelujen 
käyttäjille 

− eurooppalaisen potilaan oikeuksia koskevan päivän virallistamista. 
 
Yksilöllisten oikeuksien toteutuminen riippuu pitkälti siitä, onko niille olemassa kollektiivista 
tukea. Siksi on pyrittävä luomaan terveydenhuoltoalan demokratia, jossa hoitojärjestelmän 
käyttäjät ja heidän edustajansa toimivat aktiivisesti järjestelmän eri alueilla. 
 
Potilaan oikeuksien tulee katsoa olevan osa ihmisoikeuksia, ei niistä erillinen asia. Potilaisiin ei 
pidä suhtautua kuin erillisiin olentoihin – varsinkaan yhteiskunnasta erillisiin.  
 
Terveydenhoitojärjestelmän käyttäjät tuovat nykyään herkemmin julki mielipiteensä hoidoista, 
koska heidän kokemuksensa ovat karttuneet ja koska heillä on enemmän tietoa käytettävissään. 
 
On siis syytä valvoa potilaiden asemaa järjestelmässä, jossa heitä koskevia päätöksiä tehdään, 
jotta menettelyistä saadaan avoimia ja yksilöä kunnioitetaan. 
 
Tarkoituksena ei ole edistää juridispainotteista kulutussuuntautunutta asennoitumista, vaan sen 
tunnustamista, että potilas on kyllin kypsä osallistumaan itseään koskevien päätösten tekemiseen 
oikeuksiensa noudattamisen pohjalta.  
 
Terveydenhoitojärjestelmän käyttäjien ja heidän edustajiensa mielipiteiden julkituominen on 
tärkeää myös siksi, että terveyttä koskevat ongelmat sivuavat muita osa-alueita: tuotantotapoja, 
elintapoja, työoloja, ympäristönsuojelua jne. Nämä edellyttävät sellaisia yhteiskunnallisia, 
taloudellisia ja eettisiä valintoja, jotka eivät enää kuulu terveydenhoitoalan ammattilaisten 
vastuulle. 
 

− Yhteyshenkilö: Alan Hick 
  (puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan hick@eesc.europa.eu) 
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• Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvät farmakologisesti vaikuttavat 
aineet 

 
– Esittelijä:  Hervé Coupeau (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viitteet:  KOM(2007) 194 lopullinen – 2007/0064 COD – CESE 1251/2007 
 

− Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

8. ULKOSUHTEET  
 
 

• Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen paikallistasolla Euroopan 
naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman toteuttamiseen tasapainoisen 
ja kestävän kehityksen edistämiseksi 

 
− Esittelijä:  Giuseppe Iuliano (työntekijät – IT) 
 
– Viite: tiedonanto – CESE 504/2007 fin 
 
− Keskeiset kohdat 
 
Tiedonanto, joka esitellään Ateenassa 15.–16. lokakuuta 2007 pidettävässä seuraavassa Euroopan 
unionin ja Välimeren alueen valtioiden talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten 
huippukokouksessa, on laadittu yhteistyössä Kreikan, Ranskan, Tunisian, Israelin ja Palestiinan 
talous- ja sosiaalineuvostojen kanssa. 
 
Tiedonannon painopiste on unionin eteläisissä naapurivaltioissa ja siinä korostetaan tarvetta 
kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen paikallis- ja aluetasolla Euroopan naapuruuspolitiikan 
toimintasuunnitelmien toteuttamiseen kumppanuusmaissa. Taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoite tulee sisällyttää kansallisiin toimintasuunnitelmiin. Lisäksi kansallisten ja 
paikallisten viranomaisten on tuettava ja kehitettävä asianmukaisin toimin työmarkkinaosapuolten 
sekä yhteiskunnallis-ammatillisten organisaatioiden osallistumista alue- ja paikallistasolla. Kyseisen 
osallistumisen tulisi alkaa jo heti kansallisten toimintasuunnitelmien laadinnasta lähtien ja jatkua sekä 
päätöksentekoprosessissa kokonaisuudessaan että tulosten arvioinnissa. 
 
Neuvoa-antavilla elimillä on ratkaiseva rooli sekä kansallisella että alueellisella ja paikallisella tasolla 
osallistumisen edistämisessä sekä sosiaalisesti ja ympäristön kannalta tasapainoisen ja kestävän 
alueellisen kehityksen aikaansaamisessa. Näin varmistetaan vahva sitoutuminen Euroopan 
naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoon kumppanuusmaissa sekä kaiken kaikkiaan politiikan parempi 
tuloksekkuus. 
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ETSK tarjoaa yhteistyössä Euro–Välimeri-alueen talous- ja sosiaalineuvostojen kanssa käyttöön 
taloudellisen ja sosiaalisen osaamisensa ja kokemuksensa yhteenkuuluvuuden edistämisessä ja toimii 
kiinteässä yhteydessä alueiden komiteaan. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyödyllinen 
yhteisvaikutus viranomaisten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä alue- ja paikallistasolla.  

 
− Yhteyshenkilö: Laila Wold 
  (puh. +32 (0)2 546 9158 – sähköposti: laila.wold@eesc.europa.eu) 

 
 

9. SOSIAALINEN YHTEENKUULUVUUS JA SOSIAALISET 
INDIKAATTORIT  

 
 

• Vammaisuuden indikaattoreiden yhdenmukaistaminen 
 

− Esittelijä:  Meelis Joost (muut eturyhmät – EE) 
 

− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1259/2007 
 

− Keskeiset kohdat 
 
Etenemissuunnitelman hyväksyminen sekä indikaattorien kehittäminen ja kvantitatiivisten 
tavoitteiden asettaminen jäsenvaltioille useilla ensisijaisaloilla olisivat oikeanlaisia toimia ja 
asianmukainen tapa saavuttaa edistystä yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumiseksi vammaisten 
kohdalla. 
 
Komission ja EU:n jäsenvaltioiden tulisi keskittyä löytämään luotettavia ja yhdenmukaisia 
indikaattoreita kunkin yksilöidyn tilastollisen alan ja politiikan tavoitteiden joukosta sekä asettamaan 
kvantitatiivisia tavoitteita, jotka jokaisen jäsenvaltion olisi saavutettava tietyn ajan puitteissa.  
 
Vammaisuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmää tulisi hyväksyä tiedonkeruun 
ensisijaistavoitteiden luettelo, joka perustuu jo olemassa olevaan Italian kansallisen tilastokeskuksen 
ISTATin listaan.  
 
Jäsenvaltioiden olisi jatkettava tietojen keräämistä vammaisuudesta kartoitusten perusteella. Niitä 
tulisi järjestää säännöllisesti, esimerkiksi joka toinen vuosi. 
 
EU:n työvoimatutkimuksissa olisi arvioitava saavutettua edistystä entistä säännöllisemmin. 
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Euroopan komission olisi sisällytettävä Eurostatin tutkimuksiin yhtenäinen vammaisuutta koskeva 
moduuli, johon edellä mainitut osatekijät kuuluvat, ja raportoitava säännöllisesti, jotta politiikkoja 
voidaan arvioida asianmukaisesti ja jotta ensisijaiset tarpeet voidaan määrittää. 
 
Jäsenvaltioiden vammaisorganisaatiot olisi kutsuttava mukaan kussakin maassa ensisijaisina 
pidettävien indikaattoreiden määrittelytyöhön. 
 

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

 
 

10. YMPÄRISTÖNSUOJELU  
 
 

• Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin 
 

− Esittelijä:  Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 

− Viitteet:  KOM(2007) 51 lopullinen – 2007/0022 COD – CESE 1248/2007 
 

− Keskeiset kohdat 
 

Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että ympäristöön kohdistuvista vakavista loukkauksista 
voidaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Komitea toteaa uudelleen katsovansa, että 
komission on voitava velvoittaa jäsenvaltiot soveltamaan oikeasuhteisia ja varoittavia 
rikosoikeudellisia seuraamuksia, kun ne ovat tarpeen yhteisön politiikkojen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, etenkin torjuttaessa ympäristönsuojelun alaan kuuluvia vakavia rikoksia. 
Seuraamuksia on sovellettava kunkin jäsenvaltion rikosoikeusjärjestelmän puitteissa. Komissiolla on 
vihdoin oltava mahdollisuus valvoa ympäristöalalla sovellettavan rikosoikeuden tehoa ja käyttää tätä 
mahdollisuutta aktiivisesti. 
 
Osana rikollisjärjestöjen toimintaa tehdyt rikokset ovat komitean mielestä kieltämättä rangaistavia, ja 
jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia sääntöjä on lähennettävä toisiinsa, mutta asiasta on selkeitä 
määräyksiä perussopimuksessa ja tällaisten rikosten käsittely on ollut selkeää oikeuskäytännössä. 
Jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia sääntöjä voidaan lähentää toisiinsa vain rikosasioissa tehtävän 
poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI 
osaston määräysten mukaisesti eikä EY:n perustamissopimuksen nojalla, kuten komissio ehdottaa. 
 
Komitean mielestä yhteisön olisi rajoituttava määrittelemään noudatettavat velvoitteet ja 
mainitsemaan rikosoikeudelliset seuraamukset. Jos asiassa halutaan edetä pidemmälle ja säätää 
seuraamusjärjestelmästä, olisi turvauduttava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston 
nojalla annettavaan puitepäätökseen. 
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Komitea aprikoi, voidaanko yhteisön oikeudessa edetä niin pitkälle, että säädetään seuraamuksen 
enimmäismäärästä. 
 
Komitea esittää toivomuksen, että tuomioistuin huomioisi oikeuskäytännössään aiempaa 
täsmällisemmin toimivaltajakoon liittyvät ilmeiset poliittiset näkökohdat sekä roolin, jonka komitea 
toivoisi parlamentilla olevan kaikessa rikosasioihin liittyvässä lainsäädännössä, tai että asiaa 
tarkistettaisiin tai siitä tehtäisiin toimielinten välinen sopimus, joka voitaisiin sisällyttää hvk:n 
valmistelemaan perussopimusten uudistukseen. Viimeksi mainittu mahdollisuus olisi parhain 
vaihtoehto, sillä on viipymättä tarpeen päättää tehokkaista seuraamuksista ympäristön suojelemiseksi. 
 

− Yhteyshenkilö:  Yvette Azzopardi 
 (puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden käyttö 
kotieläintuotannossa 

 

− Esittelijä:  Ludvík Jírovec (muut eturyhmät – CZ) 
 

− Viitteet:  KOM(2007) 292 lopullinen – 2007/0102 COD – CESE 1253/2007 
 

− Yhteyshenkilö:  Yvette Azzopardi 
 (puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 
 

• Elintarvikkeita koskevat ravitsemus- ja terveysväitteet 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 

− Viitteet:  KOM(2007) 368 lopullinen – CESE 1254/2007 
 

− Yhteyshenkilö:  Eleonora Di Nicolantonio 
 (puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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11. KALASTUS  
 
 

• Kalatalousalan tietojen hallinta 
 

− Esittelijä:  Gabriel Sarró Iparraguirre (muut eturyhmät – ES) 
 

− Viitteet:  KOM(2007) 196 lopullinen – 2007/0070 CNS – CESE 1252/2007 
 

− Keskeiset kohdat 
 
ETSK suhtautuu ehdotettuun asetukseen yleisesti ottaen myönteisesti. Komitea panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että yhteisön säännöstö kasvaa jatkuvasti, mikä puolestaan lisää hallintotyötä. 
Tässä tapauksessa ETSK ei ole aivan varma siitä, merkitseekö ehdotettu asetus todella nykyisin 
voimassa olevan asetuksen "yksinkertaistamista" siten, että sekä jäsenvaltioiden että hallinnon 
asiakkaiden hallinnolliset rasitteet mahdollisesti vähenevät. 
 
ETSK katsoo, että 
 

− Euroopan komission esittämä määritelmä "loppukäyttäjät" on epätarkka, sillä 
loppukäyttäjillä tarkoitetaan "luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita 
kalatalousalaa koskevien tietojen tieteellisestä analysoinnista". Komitea katsoo, että 
määritelmän mukaan kaikkia henkilöitä voidaan pitää loppukäyttäjinä. Komitea 
ehdottaakin komissiolle, että se muuttaa määritelmää ja täsmentää sitä huomattavasti. 
 

− komission olisi esitettävä selkeämmin syitä, joiden vuoksi jäsenvaltioille langetetaan 
seuraamuksia sääntöjenvastaisesta toiminnasta, ja mukautettava rahoitusoikaisut. 

 

− komission olisi säädettävä nimenomaisesti siitä, että merellä toteutettavat 
tarkkailuohjelmat rahoitetaan jäsenvaltioiden toimesta ja että miehistön toteuttamien 
omatoimisten näytteenotto-ohjelmien määrä supistetaan mahdollisimman vähäiseksi, sillä 
ne saattavat koitua miehistölle liian työläiksi. 

 

− Euroopan komission on määriteltävä selkeästi, mitä tietoja tarvitaan kalastustoiminnan 
ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja kuka kyseiset tiedot hankkii. 

 
− komitea korostaa sen seikan tärkeyttä, että kaikkien niiden toimijoiden, jotka ehdotetun 

asetuksen nojalla saavat kerättyjä perustietoja käyttöönsä, on hallinnoitava ja käytettävä 
niitä luottamuksellisesti. 

 
− maininta siitä, että taloudellisten tietojen näytteenotosta vastaavilla henkilöillä on vapaa 

pääsy yritysten toimitiloihin, on poistettava sillä siitä saattaa aiheutua oikeudellisia 
ongelmia. 
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ETSK suhtautuu myös myönteisesti siihen, että ehdotuksessa korostetaan huomattavasti kalastuksen 
ympäristönäkökohtia. Se tarjoaa tarvittavan pohjan ekosysteemiperustaisen lähestymistavan 
soveltamiseksi kalastuksenhoitoon. 
 

− Yhteyshenkilö:  Yvette Azzopardi 
 (puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

12. LIIKENNE  
 
 

• Lentoasemamaksut 
 
– Esittelijä:  Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 
 
− Viitteet:  KOM(2006) 820 lopullinen – 2007/0013 COD – CESE 1244/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 
Komission olisi määriteltävä erilaisten lentoasemien suunnitteluvaatimukset varmistaakseen, että 
lentoasemat ovat käytännöllisiä, toimivia ja kaupallisesti perusteltavissa, jos kustannukset katetaan 
lentoasemamaksuin. 
 
Valtion olisi maksettava lentoasemien turvallisuudesta, sillä lentoasemat ovat valtakunnallinen 
turvallisuuskysymys. 
 
Olisi kannustettava alueellisten lentoasemien rakentamista ja toimintaa, sillä niillä on elintärkeä 
tehtävä alueiden taloudessa. Ne helpottavat myös suurimpien lentoasemien ruuhkia ja tarjoavat usein 
arvokasta apua etsintä- ja pelastusoperaatioissa. 
 
Lentoasemien on katsottava olevan perusluonteisia julkisia laitoksia, jotka eivät välttämättä tuota 
rahallista voittoa ja jotka saattavat tarvita taloudellista tukea olosuhteista riippuen. 
 
Komission olisi myönnettävä vaatimusten täyttämisen edellyttävän tietyn suuruisia maksuja 
pienimmillä lentoasemilla, joilla matkustajamäärä ei välttämättä riitä turvaamaan liiketaloudellisesti 
kannattavaa toimintaa. 
 
Lentoasemien edellytetään noudattavan tiettyjä määräyksiin perustuvia vähimmäisvaatimuksia. 
Halpalentoyhtiöt haluavat tasoltaan tavallista vaatimattomampaa palvelua ja näin ollen odottavat 
huokeampia lentoasemamaksuja. Tähän ei kaikissa tapauksissa voida suostua, koska määräysten 
noudattamisesta koituu omat kulunsa. Niinpä lentoasemat tulee oikeuttaa ottamaan hinnoittelussaan 
huomioon ja perimään lentoasemakustannuksia vastaava rahamäärä kulloisenkin lentoyhtiön 
kysymästä palvelutasosta riippumatta. 
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Olisi otettava käyttöön biometrisiin tietoihin perustuvat turvatarkastukset, jotta usein matkustavien 
henkilöiden palvelu voi tapahtua nopeasti. Toiminnolle voitaisiin tarvittaessa määrätä maksu. 
 
Lentoasemien on huolehdittava siitä, että vammaisten ja liikuntarajoitteisten erityistarpeet otetaan 
fyysisen ympäristön ja tarjottavien palvelujen järjestämisessä huomioon eurooppalaisen 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 

− Yhteyshenkilö:  Sven Dammann 
 (puh. +32 (0)2 546 9366 – sähköposti: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Yhtenäiset säännöt pääsystä linja-autoliikenteen markkinoille 
(uudelleenlaadittu) 

 
– Esittelijä:  Frank Allen (muut eturyhmät – IE) 
 
– Viitteet: KOM(2007) 264 lopullinen – 2007/0097 COD – CESE 1247/2007 
 

− Yhteyshenkilö:  Sven Dammann 
 (puh. +32 (0)2 546 9366 – sähköposti: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

13. MAATALOUSKONEET  
 
 

• Maataloustraktoreiden suojarakenteet 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
− Viitteet:  KOM(2007) 310 lopullinen – CESE 1240/2007 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 

  (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• Maataloustraktoreiden kytkentälaitteet 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
− Viitteet:  KOM(2007) 319 lopullinen – 2007/0117 COD– CESE 1241/2007 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
  (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

_____________ 


