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Täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen Danuta Hübner, joka tarkasteli puheenvuorossaan 
aihetta "Uusi koheesiopoliittinen lähestymistapa – komission ehdotus ohjelmointikaudeksi  
2007–2013". 
 
 

1  EUROOPAN TULEVAISUUS 
 

• Pohdintavaihe: Euroopan unionista käytävän keskustelun rakenne, 
aiheet ja arviointikehys  

 
− Esittelijä: Jillian van Turnhout (muut eturyhmät – IE) 
 
− Viite: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
EU-tason institutionaalisena foorumina, joka kuulee, edustaa, välittää ja ilmaisee järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä, komitea katsoo, että 

 
− perustuslakisopimuksen taustalla olevat peruslogiikka ja analyysit on säilytettävä. 

− nykytilanteeseen johtaneiden kysymysten ratkaisemiseksi laaditun perustuslakisopimuksen 
pitkittynyt puuttuminen on paradoksaalista. 

− osallistava demokratia perustuslakisopimuksessa määrätyssä muodossaan säilyy olennaisena 
välineenä, jolla EU:n demokraattista oikeutusta voidaan edistää. 

− osallistavan demokratian avulla muodostettu yhteinen näkemys voi auttaa palauttamaan 
integraatioprosessin raiteilleen. 

− Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi siksi ryhdyttävä toteuttamaan 
osallistavaa demokratiaa nyt, ottamalla ennakolta huomioon perustuslakisopimuksen 
keskeiset määräykset demokratian toteutumisesta unionissa. 

− Euroopan unionin on saatava yleisö kiinnostumaan yhdentymisestä ja toteutettava 
Lissabonin strategia. 

− viestintää ja vuoropuhelua on tehostettava entisestään, vaikka paljon edistystä on jo 
tapahtunut. 

− valtion- tai hallitusten päämiesten suunnittelema laaja keskustelu ei ole kuitenkaan 
käynnistynyt jäsenvaltioissa, ja ilman kyseistä keskustelua on vaikea edistyä. 

− päävastuu keskusteluista on pohdintavaiheen aikana jäsenvaltioilla, vaikka EU:n toimielimet 
vastaavat laajan keskustelun virittämisestä EU:n tasolla.  

− EU:n toimielinten olisi osallistuttava aktiivisesti keskusteluihin jäsenvaltio-, alue- ja 
paikallistasolla avustamalla ja tukemalla niiden järjestämistä.  
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− kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat toimia tärkeässä tukiroolissa ja siksi niiden olisi 
osallistuttava aitoon paikallis-, alue- ja jäsenvaltiotasolla käytävään vuoropuheluun. 

 
− Yhteyshenkilö: Martin Westlake 

 (Puh: +32 (0)2 546 9226 – sähköposti: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2  UNIONIN RAHOITUS 
 
• EU:n solidaarisuusrahasto 
 
− Esittelijä: Paulo Barros Vale (työnantajat – PT) 
 
− Viite: KOM(2005) 108 lopullinen – 2005/0033 COD – CESE 1256/2005 
 
− Avainkohdat:  
 

Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotetun asetuksen sisältämiin parannuksiin. 
 
Komitea katsoo kuitenkin, että komission ehdotusta tulisi korjata kolmelta osin, jotta voitaisiin 
vastata todellisiin tarpeisiin: 
 
a) Laajennetaan sovellusalaa siten, että se kattaa ehdotuksen ulkopuolelle jääneet 

katastrofityypit, etenkin kuivuuden. 

b) Alennetaan vahinkojen suuruuteen liittyviä kynnysarvoja ja/tai annetaan komissiolle 
poliittista joustovaraa. 

c) Tehdään tukikelpoiset menot entistä joustavammiksi siten, että katetaan myös muut asiaan 
liittyvät kulut. 

 
− Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
 (Puh: +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Varainhoitoasetus 
 
− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2005) 181 lopullinen – 2005/0090 CNS – CESE 1259/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK kannattaa komission ehdottaman uuden varainhoitoasetuksen päälinjoja, erityisesti 
keskitettyjen ennakkotarkastusten lakkauttamista ja niiden korvaamista tarkastuksilla, jotka tehdään 
ennen kuin annetaan lupa maksuihin, jotka liittyvät jo hyväksyttyihin hankkeisiin. 
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Toisaalta ETSK kehottaa suhtautumaan varoen useiden toimielinten talousyksiköiden esittämiin 
vaatimuksiin yksinkertaistaa tai poistaa arvoltaan vähäisiä sopimuksia ja avustuksia koskevat 
erilaiset muodollisuudet ja tarkastukset. Vaikka komitea on samaa mieltä siitä, että tarkastukset ovat 
kalliita ja aikaa vieviä, se katsoo, että sinänsä kannatettavaa pyrkimystä supistaa kustannuksia tulisi 
hillitä, sillä on pidettävä huolta myös siitä, ettei Euroopan kansalaisille ja alan toimijoille annetta 
sellaista kuvaa, että pieniä summia käsitellään ylimalkaisesti tai että ne jätetään kokonaan huomiotta.  
 
Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kehottavat puolestaan komissiota suorittamaan 
varainhoitoasetuksen kaikkien tarkistusten yhteydessä kuulemisia molemminpuolisen 
yhteisymmärryksen hengessä ja ottaen huomioon, että hyvä taloushallinto on molemmille osapuolille 
välttämättömyys. ETSK kannattaa ajatusta, mutta muistuttaa, että kaikki päätökset on tehtävä 
tinkimättä julkisten varojen terveen ja avoimen hallinnon vaatimuksista. 
 

− Yhteyshenkilö: Alberto Allende 
  (Puh: +32 (0)2 546 9679 – sähköposti: alberto.allende@esc.eu.int).  
 
 

3  KANSALAISTEN EUROOPPA 
 

• Aktiivista kansalaisuutta koskeva toimintaohjelma 
 
− Esittelijä: Daniel Le Scornet (muut eturyhmät – FR) 
 
− Viite: KOM(2005) 116 lopullinen – 2005/0041 COD – CESE 1247/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Komissio esittää unionin kansalaisuuden kehittämistä yhdeksi EU:n painopistealoista. "Olennainen 
priorisoiminen" on ETSK:n mielestä paitsi oikeudenmukaista myös kiireellistä ja jopa ratkaisevaa 
unionin kehittämisen kannalta. 
 
Kauden 2007–2013 kattavalle ohjelmalle on kuitenkin osoitettu liian pienet resurssit, ja vaikka 
ehdotetut menetelmät ovatkin osoittautuneet hyviksi, ne eivät ole riittävän innovatiivisia suhteessa 
tänä päivänä entistä selkeämmin esiin tuleviin haasteisiin. 

 
Komitea haluaa olla keskeinen toimija asiassa ja välittää tietoa ohjelman merkityksestä. 

 
– Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 

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



- 4 - 

 
Greffe CESE 154/2005 (fr,de,en→fi)RS/IJ/kr .../... 

• Nuorisopolitiikka 
 
− Esittelijä: Jillian van Turnhout (muut eturyhmät – IE) 
 
− Viite: KOM(2005) 206 lopullinen – CESE 1248/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja sen 
kehitykseen, sellaisena kuin se esitetään komission tiedonannossa nuorisoa koskevista EU:n 
politiikoista. Tiedonannossa annetaan puitteet, joita voidaan käyttää perustana politiikan 
jatkokehitykselle Euroopan unionin nuorisoa koskevilla aloilla. 

 
ETSK suosittelee, että huomio kiinnitetään nuoriin ja että heitä kannustetaan ja tuetaan 
osallistumaan aktiivisesti politiikkojen kehittämiseen. Jos nuorille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa 
osaltaan muutoksiin, se motivoi heitä. Jäsenvaltioiden ja toimielinten on tarjottava riittävät resurssit 
sekä tukea ja mekanismeja nuorison kannustamiseksi osallistumaan kaikilla tasoilla päätöksiin ja 
toimiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Vain todelliset vaikutusmahdollisuudet luovat todellista 
vastuuta. 

 
ETSK pitää myönteisenä, että sopimuksessa kiinnitetään erityishuomiota nuorten työllisyyteen. 
Nuorisosopimusta kehitettäessä ja täytäntöön pantaessa olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että se on 
tärkeä tavoite sinänsä eikä vain osa Lissabonin strategiaa. Samalla kun Lissabonin strategia on 
tärkeä nuorten kannalta, nuoret ovat myös tärkeitä Lissabonin strategian onnistumisen kannalta. 
Nuoriin investoiminen on keskeistä kasvun lisäämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi sekä 
innovoinnin jatkuvuuden tukemiseksi ja yrittäjyyden vahvistamiseksi. Nuorten osallistuminen 
Lissabonin strategiaan, heidän osallisuuden tunteensa ja sitoumuksensa strategian tavoitteisiin ovat 
välttämättömiä sen toteutumisen kannalta. 

 
ETSK pyytää harkitsemaan seuraavien tavoitteiden sisällyttämistä Lissabonin strategian kansallisiin 
uudistusohjelmiin: 

 
• Asetetaan kaikille jäsenvaltioille tavoite laskea vuosina 2006–2010 nuorten työttömien 

määrää vähintään 50 prosentilla (alle 25-vuotiaiden työttömyysaste EU:ssa on tällä hetkellä 
17,9 prosenttia).  

• Kehitetään sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka antavat nuorille mahdollisuuden tehdä omaa 
tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä. 

• Käynnistetään toimia nuorten osallisuuden edistämiseksi, erityisesti niiden nuorten 
auttamiseksi, jotka eivät opiskele, työskentele eivätkä ole rekisteröityneet työttömäksi 
työnhakijaksi.  

• Asetetaan tavoitteet ammatilliseen ja tekniseen koulutukseen osallistumista koskevien erojen 
vähentämiseksi tyttöjen ja poikien välillä sekä palkkaerojen pienentämiseksi.  
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• Vähennetään koulunsa keskeyttäneiden määrää 50 prosentilla vuosina 2006–2010 ja 
edistetään harjoittelijavaihtoa yrityksissä. 

• Korostetaan kielitaidon merkitystä nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien sekä 
liikkuvuuden edistäjänä. 

• Edistetään nuorten yrittäjyyttä tarjoamalla taloudellista ja teknistä tukea ja minimoimalla 
yrityksen hallinnan siirtymiseen sekä yrityksen luovuttamiseen ja perustamiseen liittyvä 
byrokratia. 

• Tuetaan yleisen varhaiskasvatuksen ja pienten lasten hoidon sääntelyä ja tarkastusta 
sovittujen standardien mukaisesti.  

• Tarjotaan lisätukea vaikeassa asemassa oleville perheille. 
 
− Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (Puh: +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Henkilöiden liikkuvuus laajentuneessa Euroopan unionissa ja sen 
vaikutus kulkuneuvoihin 

 
− Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1250/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK 
 

− katsoo, että henkilöiden liikkuvuus laajentuneessa Euroopan unionissa on ehdottomasti 
taattava demokratian vahvistamiseksi ja EU:n yhtenäisyyden edistämiseksi.  

− arvioi saatavilla olevien, henkilöiden liikkuvuustarpeiden voimakasta lisääntymistä 
ennakoivien tietojen perusteella, että komission olisi käynnistettävä aiheesta tutkimuksia ja 
sen jälkeen kokonaisvaltainen erityinen tarkastelu, joka tehtäisiin tavaroiden liikkuvuuden 
kehitystä koskevien tutkimusten ja tarkastelujen rinnalla. 

− ehdottaa, että kyseisten tarkastelujen perusteella voitaisiin vuonna 2010 laatia uusi 
liikennepolitiikkaa käsittelevä valkoinen kirja, jolla pyrittäisiin laajemmin kuin vuonna 2001 
vastaamaan henkilöiden kuljetukseen liittyvän politiikan tarpeisiin vuosiin 2020–2030 
mennessä. 

 
− Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 (Puh: +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
• EU:n ja ehdokasmaiden kansalaisyhteiskuntien välinen vuoropuhelu 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 



- 6 - 

 
Greffe CESE 154/2005 (fr,de,en→fi)RS/IJ/kr .../... 

 
− Viite: KOM(2005) 290 lopullinen – CESE 1264/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK painottaa lausuntonsa suosituksissa ja päätelmissä, että  
 

• kulttuurien vuorovaikutusta ja yhteisön säännöstön etuja ei tulisi hyödyntää vain 
Istanbulissa, Ankarassa ja muissa Turkin suurissa kaupungeissa vaan myös kaupunkien 
ulkopuolella ja maaseudulla. 

• kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla tulisi olla keskeinen rooli suunniteltaessa ja 
toteutettaessa Turkin EU-jäsenyyttä koskevaa tiedotuskampanjaa. 

• EU:n rahoituksen hakumenettelyjä on mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistettava, ja 
niistä on kerrottava selkeästi kansalaisyhteiskunnan edustajille. 

• Euroopan komission Turkin-lähetystö voi avustaa merkittävästi Turkin 
kansalaisyhteiskunnan eri alojen edustajien sekä Turkin ja EU:n välisen konkreettisen ja 
jäsennellyn vuoropuhelun järjestämistä.  

• Turkin hallituksen tulisi yhteisön säännöstön perusteella parantaa järjestöjä koskevaa 
lainsäädäntöä ja poistaa kansalaisjärjestöjen kehittämistä rajoittavat esteet. 

• naiset tulisi saada riittävässä määrin mukaan kaikkiin yhteistyötoimiin, ja heidän tulisi olla 
asianmukaisesti edustettuina vuoropuhelua käyvissä elimissä ja toimintaohjelmissa. 

• turkkilaisia organisaatioita tulisi tukea, jotta niistä voi tulla nopeasti eri aloilla toimivien 
eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden jäseniä. 

• Turkin osallistumista koulutus- ja täydennyskoulutusohjelmiin tulisi kannustaa. Yliopisto-
opiskelijoiden Erasmus-ohjelma voisi tarjota eri maista kotoisin oleville opiskelijoille 
tilaisuuden tutustua toisiinsa ja oppia arvostamaan toisiaan. 

• monia Turkin ministeriöiden edellyttämistä muodollisuuksista, joita turkkilaisten yrittäjien ja 
taloudellisten toimijoiden on noudatettava halutessaan toimia Euroopan maissa, voitaisiin 
keventää tai ne voitaisiin poistaa kokonaan. 

• kaikilla toimilla tulisi pyrkiä varmistamaan, että mahdollisimman monet eurooppalaiset 
oppivat tuntemaan Turkkia ja että turkkilaiset oppivat tuntemaan Euroopan unionia. 

 
− Yhteyshenkilö: Gatis Eglitis 
 (Puh: +32 (0)2 546 8169 – sähköposti: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
4  MAAILMANKAUPPA 
 

• WTO:n kuudennen ministerikonferenssin valmistelu 
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− Esittelijä: Staffan Nilsson (muut eturyhmät – SE) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1263/2005 
 
− Avainkohdat:  
 

Suosituksissaan ja tiivistelmässään ETSK 
 

• uskoo, että Hongkongin ministerikokouksen onnistuminen olisi selvä myönteinen signaali ja 
vahvistaisi jäsenvaltioiden sitoutumista vahvaan monenkeskiseen kauppajärjestelmään. 

• on huolestunut Hongkongin ministerikokousta edeltävien neuvotteluiden etenemisvauhdista. 

• kehottaa tekemään nykyistä selvemmän eron eri kehitysmaiden välillä. Erityis- ja 
erilliskohtelua koskevat määräykset ovat erottamaton osa WTO-sopimuksia, ja niiden 
toteuttamiseen olisi kiinnitettävä huomiota neuvotteluissa. 

• painottaa, että maatalousneuvotteluiden onnistuminen on edellytys sille, että myös muilla 
neuvottelualoilla voidaan saada aikaan huomattavia tuloksia. 

• korostaa jälleen kerran, että muiden kuin maataloustuotteiden markkinoille pääsyn osalta 
jäsenvaltioiden olisi päästävä yksimielisyyteen tariffileikkausten muodosta ja muista kyseisiä 
tuotteita koskevan paketin tärkeimmistä osioista. 

• on pahoillaan siitä, että palvelukauppaa koskevat neuvottelut ovat toistaiseksi tuottaneet 
pettymyksen, ja kannattaa pyrkimyksiä soveltaa täydentäviä neuvottelumenetelmiä ja tapoja 
Hongkongin ministerikokousta edeltävinä kuukausina. 

• katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi sopia ainakin yleisellä tasolla niistä polkumyyntiä ja 
tukipolitiikkaa koskevista kysymyksistä, joista ministerien olisi päätettävä käynnistää 
säädöstekstiin pohjautuvat neuvottelut. 

• kehottaa poistamaan mahdollisimman nopeasti ympäristötuotteiden ja -palveluiden kaupan 
esteet. 

• pitää tärkeänä, että kansainvälisesti tunnustetut ILO:n määrittämät työelämän perusnormit 
sisällytetään kansainväliseen kauppajärjestelmään, ja kehottaa myöntämään ILO:lle pysyvän 
tarkkailijan aseman WTO:ssa. 

• kannustaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ryhtymään toimenpiteisiin, jotta ne voivat 
osallistua Dohan kehitysohjelmaa koskeviin tiedotuskampanjoihin. 

 
− Yhteyshenkilö: Gatis Eglitis 
 (Puh: +32 (0)2 546 8169 – sähköposti: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

• Eettinen kauppa ja kuluttajille takeet antavat ohjelmat 
 
− Esittelijä: Richard Adams (muut eturyhmät – UK) 
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− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1257/2005 
 
− Avainkohdat:  
 

• Eettisen kaupan kenttä on laaja. Siihen kuuluvat mm. reilunkaupan merkinnät, työelämän 
perussäännöt ja tuotteiden hankintaa koskevat käytännesäännöt, rahoituspalvelujen ja 
kaivannaisteollisuuden avoimet järjestelmät, luonnonmukaisia elintarvikkeita koskevat 
standardit, lukuisat ympäristöalan ohjelmat ja eläinten hyvinvoinnin varmistaminen. 

• Osaamisjärjestelmiä käyttämällä eettistä kauppaa voidaan hyödyntää tiedon jakamisessa 
tavaroiden ja palvelujen tarjoajille ja tuottajille sekä markkinatoimien ja kuluttajien 
reaktioiden tukemisessa. Euroopalla on eettisen kaupan alalla johtava asema maailmassa. 
Lisäksi kyseiset toimenpiteet ovat yhteydessä Lissabonin strategiaan ja edistävät samalla 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista. 

• Eettinen kauppa voi edistää merkittävästi kestävää kehitystä ja kuluttajien suoraa 
sitoutumista myönteisiin ja vaikutusmahdollisuuksia edistäviin toimenpiteisiin 
maailmanlaajuistumisen haasteisiin vastaamiseksi.  

• EU:ssa markkinoidaan yli sataa tuotemerkkiin perustuvaa ohjelmaa, jotka antavat 
kuluttajille sosiaalisia, työvoiman käyttöä, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevia 
takeita ja joiden puitteissa tapahtuva myynti arvioidaan yli 20 miljardiksi euroksi.  

• Lausunnossa tarkastellaan kriittisesti välttämättömiä vaatimuksia tällaisten ohjelmien 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, alan poliittisten määritelmien tarkoituksen-
mukaisuutta EU:ssa sekä kiireellistä selventämis- ja koordinointitarvetta. Lausunnossa 
kehotetaan myös luomaan poliittiset puitteet kyseisten ohjelmien arvioimiseksi.  

• Ehdotettujen puitteiden tulisi luoda tiedollinen perusta sille, että kuluttajille takeet antavia 
ohjelmia voidaan vertailla muiden vastaaviin tavoitteisiin pyrkivien politiikan välineiden 
kanssa, sekä auttaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan toimintalinjojaan 
asiassa ja tarjota niille käytännöllinen väline tarvittavien resurssien arvioimiseksi.  

• Lausunnossa ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joihin EU:n toimielimet, jäsenvaltiot ja 
alue- ja paikallisviranomaiset voisivat ryhtyä vahvistaakseen, tukeakseen ja edistääkseen 
kyseisiä aloitteita. 

 
− Yhteyshenkilö: Jean-François Bence 
 (Puh: +32 (0)2 546 9399 – sähköposti: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

5  YMPÄRISTÖ 
 

• Perinteisten energiamuotojen tilanne ja näkymät tulevassa 
energialähteiden yhdistelmässä 
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− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1243/2005 
 
− Avainkohdat: 
 

ETSK katsoo, että tällä hetkellä pääasiassa käytettävillä fossiilisilla polttoaineilla hiilellä, öljyllä ja 
maakaasulla on myös lähitulevaisuudessa keskeinen rooli. Tämän vuoksi on toteutettava pikaisesti 
toimia, joilla torjutaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (muun muassa 
ympäristöongelmat, lisääntyvä tuontiriippuvuus ja siihen liittyvä huoltovarmuus). Komitea korostaa 
tässä yhteydessä hiilen merkitystä, sillä hiilivarat ovat edellä mainituista energiavaroista selkeästi 
riittävimmät. Huomattavien eurooppalaisten hiiliesiintymien nykyistä laajamittaisempi 
hyödyntäminen voisikin alentaa EU:n tuontiriippuvuutta 
 
Keskeisellä sijalla energiapolitiikassa ovat säästötoimet ja kaikkien energialähteiden entistä 
tehokkaampi käyttö sekä vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten uudistuvan energian ja 
ydinenergian, nykyistä laajamittaisempi hyödyntäminen. Energiatehokkuuden parantamiseksi tulisi 
energialähteiden yhdistelmässä niukat ja joustavasti hyödynnettävät raaka-aineet eli öljy ja 
maakaasu kohdentaa – esimerkiksi liikenteen polttoaineena ja kemianteollisuuden raaka-aineena – 
aloille, joilla hiilen käyttö aiheuttaa lisäkustannuksia, kuluttaa energiaa ja aiheuttaa 
hiilidioksidipäästöjä. Tuoteyksikkökohtaisia hiilidioksidipäästöjä on jatkuvasti vähennettävä 
hyödyntämällä tekniikan edistysaskeleita. Tämä edellyttää energiatehokkuuden parantamista 
kaikessa energian muuntamisessa ja käytössä. Uudet voimalaitokset on varustettava parhaalla 
käytettävissä olevalla tekniikalla. Liikennealalla on toteutettava kaikki toimet ajoneuvokohtaisen 
polttoainekulutuksen vähentämiseksi ja kokonaiskulutuksen kasvun pysäyttämiseksi (muun muassa 
ajoneuvotekniikka ja ohjausjärjestelmät). Myös fossiilisia energialähteitä hyödyntävässä 
sähköntuotannossa voidaan tuotettua energiayksikköä kohti syntyneitä hiilidioksidipäästöjä vähentää 
huomattavasti pitkällä aikavälillä (Clean Coal Technology). 
 
Vaihtoehtoisten energiajärjestelmien kehittäminen ja vahvistaminen on erityisen tärkeää. 
Tehokkuuden parantaminen ja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittäminen edellyttävät nykyistä 
voimakkaampaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Näin ollen komitea onkin tyytyväinen seitsemättä 
t&k-puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen aihealueeseen "energia", jolle tulisi myöntää riittävät varat. 

 
− Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 (Puh: +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• EU:n metsästrategia 
 
− Esittelijä: Seppo Kallio (muut eturyhmät – FI) 
 
− Apulaisesittelijä: Hans-Joachim Wilms (työntekijät – DE) 
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− Viite: KOM(2005) 84 lopullinen – CESE 1252/2005 
 
− Avainkohdat: 
 

Komitea tukee EU:n metsästrategiaa koskevan komission tiedonannon linjauksia, erityisesti 
metsästrategian toteuttamisen vahvistamista ja koordinaation parantamista. Komitea tukee 
komission esitystä EU:n kestävän metsätalouden toimintaohjelmasta ja suosittelee, että 
toimintaohjelmassa 

 
− määritellään toiminnan prioriteetit ja vastuutahot sekä osoitetaan toimintaohjelman 

toteuttamiseen riittävät resurssit. 

− kiinnitetään huomiota metsätalouden näkökulman yhdentämiseen yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa. 

− tuetaan innovatiivisten ja markkinalähtöisten toimintamallien kehittämistä metsien 
ympäristöpalveluiden tuottamiseen. 

− kiinnitetään erityistä huomiota suotuisan toimintaympäristön luomiseen metsätaloudelle, 
jotta varmistetaan metsäsektorin kilpailukyky ja sen taloudellinen elinkelpoisuus. 

− edistetään puun ja muiden metsätuotteiden käyttöä uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä 
materiaalina. 

− tuetaan metsiin liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämistä. 

− määritellään konkreettisia toimintatapoja koordinaation ja tiedonvälityksen parantamiseksi 
EU:n metsiä koskevassa päätöksenteossa. 

 
ETSK pitää tärkeänä, että metsästrategia ja sen toteutus perustuu jatkossakin 
toissijaisuusperiaatteeseen sekä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 
metsätalouden käsitteeseen. ETSK korostaa, että metsästrategian toteutuksessa on otettava 
huomioon metsästrategian tavoitteiden yhteensovittaminen EU:n Lissabonin ja Göteborgin 
strategioiden kanssa. 

 
− Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 

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

• Euroopan meriturvallisuusviraston rahoitus – alusten aiheuttama 
pilaantuminen  

 
− Esittelijä: Eduardo Chagas (työntekijät – PT) 
 
− Viite: KOM(2005) 210 lopullinen – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Anna Wagner 
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 (Puh: +32 (0)2 546 8306 – sähköposti: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöt ympäristöön  
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2005) 370 lopullinen – 2005/0149 COD – CESE 1313/2005 
 
 

6  KARJANKASVATUS JA MAATALOUSTUOTANTO 
 

• Kanojen suojelu 
 
– Esittelijä: Leif E. Nielsen (muut eturyhmät – DK) 
 
− Viite: KOM(2005) 221 lopullinen – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Puh: +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Riskin- ja kriisinhallinta maatalouden alalla 
 
– Esittelijä: Gilbert Bros (muut eturyhmät – FR) 
 
− Viite: KOM(2005) 74 lopullinen – CESE 1245/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Puh: +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• YMJ/sokeri  
 
− Esittelijä: Jean-Paul Bastian (työnantajat – FR) 
 
− Viite: KOM(2005) 263 lopullinen – 2005/0118 – 0119 – 0120 CNS – CESE 1251/2005 
 
− Avainkohdat:  
 

ETSK myöntää, että sokerialan yhteistä markkinajärjestelyä on mukautettava, mutta katsoo, että 
uudistusehdotukset menevät liian pitkälle tuotannon ja hintojen alentamisen osalta. Komitea katsoo, 
että ehdotusten toteuttamisella olisi huomattavia vaikutuksia Euroopan sokerialaan. Erityisesti se 
johtaisi 150 000 työpaikan menettäminen alueilla, joista useat ovat jo nyt vaikeassa asemassa. 
 
Tässä yhteydessä Euroopan talous ja sosiaalikomitea  
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• kannattaa vähiten kehittyneiden maiden vaatimusta, että unioni neuvottelisi niiden kanssa 

sokerin tuontikiintiöistä. 

• korostaa, että hinnanalennukset tulisi toteuttaa usean vuoden aikana ja että hintaa tulisi 
alentaa vain siinä määrin kuin kansainväliset sitoumukset sitä ehdottomasti edellyttävät. 

• suosittaa interventiojärjestelmän säilyttämistä. 

• ehdottaa, että tukea, jota viljelijöille myönnetään sokerijuurikkaan hinnanalennuksesta 
johtuvien tulonmenetysten osittaiseksi korvaamiseksi, lisätään mahdollisuuksien mukaan, ja 
että tuki jaetaan täysimääräisenä. 

• tukee rakenneuudistusohjelmaa koskevaa komission ehdotusta, mutta ehdottaa, että 
viljelijöille annetaan mahdollisuus osallistua asiaa koskevaan päätöksentekoon ja että 
tehtaiden sulkemisesta kärsiville viljelijöille myönnetään tukea, jotta he voivat muuttaa 
tilojensa tuotantorakennetta. 

• kehottaa käyttämään hyväksi rakennerahastoja ja Euroopan sosiaalirahastoja, jotta 
Euroopan sokeriteollisuuden rakenneuudistuksen kohteiksi joutuville työntekijöille voidaan 
tarjota välttämättömien korvausten lisäksi hyvät mahdollisuudet siirtyä uudelle alalle. 

• pitää välttämättömänä, että sokeriala kutsutaan kiireesti mukaan energiapoliittisiin 
keskusteluihin, sillä biopolttoaineen tuotanto on yksi tapa kompensoida uudistuksen 
kielteisiä vaikutuksia. 

• kehottaa neuvostoa kiinnittämään huomiota niiden alueiden tilanteeseen, jotka ovat 
epäsuotuisassa asemassa tai joilla sokerintuotannolle on tarjolla vain vähän kannattavia 
vaihtoehtoja. 

 
− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Puh: +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Siemenalan YMJ 
 
– Esittelijä: Gilbert Bros (muut eturyhmät – FR) 
 
− Viite: KOM(2005) 384 lopullinen – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Puh: +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Humala-alan YMJ  
 
– Esittelijä: Adalbert Kienle (työnantajat – DE) 
 
− Viite: KOM(2005) 386 lopullinen – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 
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− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Puh: +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Viinin YMJ 
 
– Esittelijä: Pedro Mauricio Barato Triguero  (muut eturyhmät – ES) 
 
− Viite: KOM(2005) 395 lopullinen – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Puh: +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

7  YKSITYISOMAISUUS JA VEROTUS 
 

• Perintö- ja testamenttioikeus 
 
– Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2005) 65 lopullinen – CESE 1242/2005 
 
− Avainkohdat:  
 

Toimivaltaa, sovellettavaa lakia ja vastavuoroista tunnustamista kansainvälisissä perintöasioissa 
koskeva yhteisön lainsäädäntö tulisi antaa asetuksen muodossa. 
 
Komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä on mahdotonta ajatella, että 
saataisiin aikaan yhtenäinen, kaikissa unionin jäsenvaltioissa voimassa oleva kansainvälisiä 
testamentti- ja perintöasioita koskeva aineellinen oikeus. Komitea kannattaa ehdotettuja aiheita ja 
painopisteitä, sillä edistyminen näillä aloilla ratkaisisi jo monia käytännön ongelmia. 
 
Komitea katsoo, että yhtenäinen järjestelmä on parempi kuin joukko hajanaisia perintöoikeuden 
säädöksiä. Tähän periaatteeseen olisi kuitenkin tehtävä poikkeuksia tietyissä tapauksissa, erityisesti 
silloin, kun kyseessä ovat ulkomailla sijaitsevat kiinteistöt tai tietty irtain omaisuus. 
 
Komitea kannattaa yhteisön Haagin ohjelmaa, sillä siihen sisältyy eurooppalaisen perintötodistuksen 
ja testamenttien rekisteröimisjärjestelmän luominen. 
 
Eurooppalaisen rekisteröintijärjestelmän tulisi joka tapauksessa olla yhteensopiva Baselin 
yleissopimuksen ja Washingtonin yleissopimuksen kanssa. 
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Komitea kiinnittää komission huomion vero-ongelmiin, joita saattaa aiheutua perillisille silloin, kun 
omaisuus on kahdessa tai useammassa maassa.  
 
Holhouksenalaisten tai vakavasti vammaisten perillisten etujen suojeluun tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota. 

 
− Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 (Puh: +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Arvonlisäveron palautus maan alueelle sijoittautumattomille 
verovelvollisille 

 
– Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2004) 728 lopullinen – 2005/0807 CNS – CESE 1260/2005 
 
− Avainkohdat:  
 

ETSK kannattaa ilman muuta kaikkia ehdotuksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan käyttäjille 
aiheutuvia hallinnollisia velvollisuuksia erityisesti silloin kun, kuten nyt käsiteltävänä olevassa 
tapauksessa, yksinkertaistaminen merkitsee myös käytäntöjen tehostamista ja kannustinta työn 
organisoinnin parantamiseen valtionhallinnossa. 
 
ETSK kannattaa varauksetta ehdotusta, jonka mukaan hallinnon tulee vastata aina hakemuksiin 
pikaisesti. On kuitenkin oikeutettua pohtia, ovatko asetetut määräajat realistisia kaikille unionin 
25 jäsenvaltioille. 
 
Komitea toteaa, että yhden prosentin kuukausittainen korko tarkoittaa yhteensä 12,68 prosentin 
vuosikorkoa. Tämä saattaa tietyissä maissa ylittää koronkiskonnalle asetetun rajan. ETSK 
ehdottaakin, että 8 artiklaa muutettaisiin siten, että viivästyskorko voitaisiin laskea kussakin maassa 
sen koron perusteella, jota sovelletaan kyseisen valtion lainsäädännössä vilpillisiin verovelvollisiin. 

 
− Yhteyshenkilö: Imola Bedö 
  (Puh: +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

8  UUSI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA 
 

• Tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan MODINIS-ohjelman 
pidentäminen 

 
– Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
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− Viite: KOM(2005) 347 lopullinen – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Anna Wagner 
 (Puh: +32 (0)2 546 8306 – sähköposti: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Taajuusalueet / Yleinen kaukohakujärjestelmä 
 
– Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2005) 361 lopullinen – CESE 1261/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Anna Wagner 
 (Puh: +32 (0)2 546 8306 – sähköposti: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

____________ 


