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Täysistunnon aluksi järjestettiin ilmastonmuutosta ja Lissabonin strategiaa käsitellyt avoin istunto. 
Lisäksi Euroopan komission jäsen Léonard Orban käytti täysistunnossa puheenvuoron aiheesta 
"Monikielisyys – kaikkien osapuolten hyväksi toimiva politiikka, johon kaikki osallistuvat". 
 
 

1. ILMASTONMUUTOS 
 

• Ilmastonmuutos ja Lissabonin strategia 
 
− Esittelijä: Ernst Erik Ehnmark (työntekijät – SE) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1458/2007 
 
− Keskeiset kohdat 

 
Ilmaston muuttuminen vaarantaa hyvinvointimme lisäksi myös hengissä säilymisemme. 
Kyseessä on mitä suurimmassa määrin maailmanlaajuinen uhka. Lisäksi ilmastonmuutos 
nopeutuu jatkuvasti päästöjen jatkaessa kasvuaan. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) 
kehottaa Euroopan komissiota käynnistämään kiireesti ohjelmia ja toimenpiteitä Eurooppa-neu-
voston kuluvan vuoden maaliskuussa asettamien kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Kansalaiset odottavat selviä signaaleja ensisijaisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Euroopan tulisi 
ottaa johtoasema suunnittelun lisäksi myös toimenpiteiden täytäntöönpanossa. 
 
ETSK suosittaa painokkaasti, että kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevaan Lissabonin strategiaan 
sisällytetään merkittäviä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lissabonin strategian 
käyttäminen välineenä ja sen "vihertäminen" merkitsevät sitä, että EU voi hyödyntää jo olemassa 
olevaa rakennetta, jota varten on olemassa vakiintuneet menetelmät ja toimiva 
koordinointijärjestelmä. EU:n on maksimoitava toiminnan tehokkuus ja hyödynnettävä olemassa 
olevat synergiat aina kun se on mahdollista. Ilmastonmuutoksen torjunnalla voi olla myönteisiä 
vaikutuksia kilpailukykyyn. Maailmanmarkkinoilla etsitään uusia energiaa säästäviä sovelluksia 
esimerkiksi liikenteen alalla. Tutkimukseen ja kehitykseen tehtäviä investointeja olisi lisättävä. 
 
Sekä talouden että ilmastonmuutoksen kannalta on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, jotka liittyvät 
kestävän kehityksen mukaista kasvua koskevaan Lissabonin strategian tavoitteeseen. Lissabonin 
strategian uudessa kolmivuotisohjelmassa tulisikin tarkastella perusteellisesti kasvun käsitettä. 
Olisi edistettävä hiilineutraalia tai hiilitaseeseen jopa positiivisesti vaikuttavaa kasvua. Komitea 
on useaan otteeseen korostanut, että kasvua ei enää voida tarkastella vain määrällisesti. Tarvitaan 
pikemminkin uusi kasvun käsite, jonka yhteydessä etusijalle asetetaan kestävään kehitykseen 
perustuvat laadulliset tavoitteet. Kestävyyskriteereihin kuuluu tietysti myös kasvun ja 
kasvihuonekaasupäästöjen irrottaminen toisistaan. 

 
− Yhteyshenkilö: Robert Kaukewitsch 
 (puh. +32 (0)2 282 2366 – sähköposti: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
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2. ENERGIA 
 
• Biopolttoaineiden kehitystä koskeva kertomus 
 
− Esittelijä: Edgardo Iozia (työntekijät – IT) 
 
− Viite: KOM(2006) 845 lopullinen – CESE 1449/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

Päätelmät ja suositukset 
 

• Komitea kannattaa yleisesti ottaen 8.–9. maaliskuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä. 

 
• Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöön liittyy kuitenkin monia vaikeuksia, 

eivätkä kyseiset biopolttoaineet vastaa täysin unionin tavoitteita. Niiden 
tuotantokustannukset ovat korkeat, samoin ympäristökustannukset. Biopolttoaineiden 
vuoksi viljaa riittää vähemmän ihmisten ja eläinten ravinnoksi, ja biopolttoaineet ovat 
osittain vastuussa viljan hintojen noususta maailmanmarkkinoilla. 

 
Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin biodieseliin liittyviin ongelmiin: 

 
− heikko tuottavuus 
− korkea hinta (0,4–0,7 euroa litralta) 
− epävakaus (sisältää hapetettuja ryhmiä), joka aiheuttaa varastointiongelmia. 
 

Bioetanolin käyttöön puolestaan liittyy seuraavia ongelmia: 
 

− heikko tuottavuus (vaikkakin ongelma on vähäisempi kuin biodieselin osalta) 
− veden ja lannoitteiden suuri kulutus 
− ei sovellu siirrettäväksi nykyisiä öljypohjaisille polttoaineille tarkoitettuja putkia 

pitkin (syöpymishaitat). 
 

• Komitea korostaa tarvetta arvioida huolellisesti biopolttoaineiden kehityksen 
yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten ohella myös asiaan liittyviä 
teknisiä kysymyksiä. Tärkeä kysymys koskee biopolttoaineen raaka-aineiden 
tuottavuutta: tonnista sokerijuurikasta saadaan noin 400 litraa bioetanolia (noin 1 500 
Mcal). Kun otetaan huomioon biomassan polttoaineeksi muuntamiseen tarvittava energia, 
hyötysuhde ei vaikuta asianmukaiselta eikä tehokkaalta. 
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• Komitea huomauttaa, että puhtaasti ympäristönäkökohtia ajatellen on otettava huomioon 

metsien hävittämiseen ja raaka-aineiden varastointiin liittyvät riskit. Asiaan liittyvät 
biologiset ja biokemialliset ongelmat on tutkittava huolellisesti ja perusteellisesti. 

 
• Komitea katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota maaperän hoitamiseen ja 

suojelemiseen. 
 

• Komitea kehottaa komissiota ja kaikkia unionin toimielimiä kiinnittämään erityistä 
huomiota vedenkulutukseen biopolttoaineiden tuotannossa. 

 
• Komitea katsoo, että toisen ja jopa kolmannen sukupolven biopolttoaineiden, kuten 

biobutanolin, tutkimusta ja kehitystä olisi tuettava nykyistä enemmän. 
 

• Komitea uskoo myös, että biopolttoaineiden kehitys voisi avata Euroopan taloudelle uusia 
mahdollisuuksia ja siten edesauttaa Lissabonin strategian toteuttamista. 

 
• Biopolttoaineiden maataloussektorille tarjoamia mahdollisuuksia on edistettävä. 

 
• Komitea ehdottaa, että komissio tutkii mahdollisuutta laajentaa päästöjä koskevaa 

todistusjärjestelmää liikennealaan. Todistukset voivat kannustaa tehostamaan haitallisten 
päästöjen vähentämiseen tähtäävien uusien ratkaisujen etsimistä. 

 
• Komitea kehottaa komissiota ottamaan käyttöön pakollisen ja laaja-alaisen 

sertifiointijärjestelmän, joka mahdollistaa biopolttoaineiden kestävän tuotannon kaikissa 
vaiheissa. 

 
− Yhteyshenkilö: Sven Dammann 
 (puh. +32 (0)2 546 9366 – sähköposti: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
• Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 

vähentäminen 
 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 

 
− Viite: KOM(2007) 19 lopullinen – CESE 1450/2007 
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− Keskeiset kohdat 
 

ETSK kannattaa komission aloitetta. Komitea katsoo, että henkilöautojen suorituskyvyn 
parantamisen yhteydessä on otettava huomioon sekä muutosten taloudellinen ja tekninen 
toteutettavuus että mahdollisten ostajien ostovoima. On pyrittävä laatimaan yhteiskunnan, 
talouden ja ympäristön kannalta mahdollisimman tehokas lainsäädäntökehys. On myös tehtävä 
yksityiskohtainen vaikutustenarviointi, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset tekijät, kuten eri 
vaihtoehtojen kustannukset ja hyödyt, vaihtoehtoiset polttoaineet, verokannustimet, 
vierintävastukseltaan alhaiset renkaat jne. ETSK toivoo myös, että valitun lainsäädäntövälineen 
vaikutus valmistajien väliseen kilpailuun on mahdollisimman vähäinen. Komitea on lisäksi 
huolestunut komission suunnitelmasta soveltaa lainsäädäntötoimia kevyisiin hyötyajoneuvoihin. 

 
− Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 (puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
3. LISSABONIN STRATEGIA 
 
• Yrittäjyyttä suosiva ajattelutapa ja Lissabonin ohjelma 
 
− Esittelijä: Madi Sharma (työnantajat – UK) 
 
− Apulaisesittelijä: Jan Olsson (muut eturyhmät – SE) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1460/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

 Komitea 
 

• katsoo, että yrittäjyyttä sen laajimmassa merkityksessä olisi korostettava Lissabonin 
ohjelmassa yhtenä niistä keskeisistä välineistä, joilla voidaan lisätä kasvua ja saada 
aikaan parempia työpaikkoja, lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja torjua sosiaalista 
syrjäytymistä. 

 
• katsoo, että kaikenikäisille ja erilaisia valmiuksia omaaville ihmisille annettavassa 

koulutuksessa on edistettävä jokaisen yksilön luovuutta ja mahdollisuuksia. 
 

• korostaa, että sekä julkiset että yksityiset toimijat olisi saatava mukaan kehittämään 
mahdollisimman laaja-alaista yrittäjyysajattelua esimerkiksi erilaisissa yhteisöissä, 
organisaatioissa ja yksilötasolla. 
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• kehottaa Euroopan komissiota luomaan järjestelmän, jolla voidaan seurata edistymistä ja 

levittää parhaita toimintatapoja. Parhaita käytänteitä koskevien tietojen vaihtaminen on 
tärkeää, ja edistymistä voitaisiin seurata vuosittain järjestettävissä arviointikokouksissa. 

 
• kehottaa työmarkkinaosapuolia ottamaan huomioon yrittäjyyttä suosivalla ajattelutavalla 

saavutettavat edut sekä luomaan yhteisen pohjan kokonaisvaltaiselle toiminnalle. 
 

• korostaa, että yhteisötalouteen kuuluvien ja hallituksista riippumattomien 
organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen roolia yrittäjyysajattelun kehittämisessä 
yhteiskunnallisiin tarkoituksiin ja sosiaalisia innovaatioita varten on lujitettava. 

 
• tukee työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston aloitetta käynnistää Inclusive 

Entrepreneurship -strategia ja aikoo osallistua siihen aktiivisesti. 
 

• korostaa tiedotusvälineiden ratkaisevaa roolia yrittäjähenkisen Euroopan 
muotoutumisessa. 

 
• tukee komission jäseniä Figel'iä ja Verheugenia koulutuksen ja kulttuurin pääosaston sekä 

yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on 
korostaa yrittäjyyttä suosivaan ajattelutapaan liittyvien taitojen ja asenteiden arvoa sekä 
niiden tuottamaa hyötyä Lissabonin ohjelman yhteydessä nimeämällä vuosi 2009 
luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyysajattelun teemavuodeksi. 

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

• Tieliikenteen polttoaineiden käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen 

 
− Esittelijä: Frederic Adrian Osborn (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: KOM(2007) 18 lopullinen – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

ETSK tukee voimakkaasti unionin suunnitelmia hillitä ilmastonmuutosta 
kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä. Komitea katsoo, että liikenteen alalla toteutettavat toimet 
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on aloitettava peruskysymyksistä. On siis lievitettävä paineita, joiden johdosta kaikenlainen 
liikenne on kasvanut jatkuvasti jo vuosien ajan. Lisäksi komitea katsoo, että kaikkien 
liikennemuotojen energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa huomattavasti. Komitea 
pahoittelee, että komissio on nähtävästi heikentänyt ajoneuvojen moottorien energiatehokkuutta 
koskevia pyrkimyksiään alkuperäisestä ja vähentänyt näin autoteollisuuteen kohdistuvaa 
painostusta korkeamman kehitystason saavuttamiseksi. 
 
Komitea suhtautuu periaatteessa myönteisesti biopolttoaineiden käytön nopeaan lisäämiseen 
unionissa. Se katsoo kuitenkin, että biopolttoaineiden kokonaisvaikutus CO2-päästöihin tulee 
arvioida hyvin tarkoin ja että käytön lisäämisen tahtia ja tasapainoa tulee tarkkailla jatkuvasti. 
Euroopan komission tulisi erityisesti täsmentää, miten se aikoo saavuttaa tavoitteen, jonka 
mukaan biopolttoaineiden osuus tulisi nostaa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, kun otetaan 
huomioon ehdot, jotka neuvosto on asettanut tavoitteen saavuttamiselle. Komission tulisi olla 
valmis muuttamaan lähestymistapaa, jos osuuden kasvattamisen vaikutus hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen osoittautuu toivottua heikommaksi tai jos sillä näyttää olevan epäsuotuisia 
vaikutuksia maailman maataloustuotannon rakenteeseen tai biologiseen monimuotoisuuteen. 
 
ETSK toteaa, että polttoaineiden laatuvaatimuksia on kuitenkin syytä muuttaa 
direktiiviehdotuksessa esitetyllä tavalla, jotta uudenlaista, paljon biopolttoainetta sisältävää 
bensiiniä voidaan tuottaa ja markkinoida, kunhan mahdollisia saastevaikutuksia koskevat seikat 
otetaan huomioon. 
 
Komitea tukee voimakkaasti ehdotusta, jonka mukaan polttoaineteollisuutta vaadittaisiin 
valvomaan tuottamiensa polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä koko elinkaaren ajalta ja 
raportoimaan niistä sekä vähentämään päästöjä yhdellä prosentilla vuosittain vuodesta 2010 
vuoteen 2020. Komitean mielestä kyseiset toimet on erittäin perusteltua toteuttaa unionitasolla sen 
sijaan, että ne jätettäisiin jäsenvaltioiden tehtäväksi. 
 

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

• Moottoriajoneuvojen takarekisterikilven valaisimet 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
− Viite: KOM(2007) 451 lopullinen – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 

 
− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden 
poistaminen 

 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
− Viite: KOM(2007) 462 lopullinen – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 
− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Vaarallisten aineiden maantiekuljetusten tarkastukset – 

täytäntöönpanovalta 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
− Viite: KOM(2007) 509 lopullinen – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher  
 (puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

5. TEOLLISUUSPOLITIIKKA JA INNOVOINTI 
 

• Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten 
 
− Esittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2007) 241 lopullinen – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
 
− Keskeiset kohdat 

 
Komitea on tyytyväinen tarkasteltavana olevan asetuksen valmistelua edeltäneeseen laajaan 
kuulemiseen ja kannattaa aikomusta esitellä IMI-yhteisyrityksen tulokset vuosittain. Sitä vastoin 
komitea pitää valitettavana, ettei tässä yhteydessä esitellä yksityiskohtaisesti jo aiemmin 
perustettujen eurooppalaisten teknologiayhteisöjen toimintaa eikä niiden avulla saavutettuja 
tuloksia. 
 
Lääketeollisuutta pidetään strategisesti keskeisenä alana, ja sen tuotteet edistävät olennaisesti 
Euroopan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kun otetaan huomioon nämä seikat sekä 
Euroopan aseman heikentyminen lääketutkimuksessa, yhteisyrityksen perustaminen 
Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI) varten on erityisen perusteltua. 
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ETSK suosittaa seuraavaa: 
 

• Uusien lääkkeiden turvallisuutta ja tehokkuutta koskevia ennusteita on parannettava. 
 
• Voimavarojen tuhlausta, jota yksityisen ja julkisen sektorin päällekkäinen toiminta 

aiheuttaa, on vältettävä. 
 
• On paikattava ammattitaidon puutteet. 
 
• On kehitettävä väline, jonka avulla luodaan tarpeellista synergiaa. 

 
− Yhteyshenkilö: Claudia Drewes-Wran  
 (puh. +32 (0)2 546 8067 – sähköposti: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• "ARTEMIS-yhteisyrityksen" perustaminen sulautettuja tietotekniikka-

järjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
 
− Esittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2007) 243 lopullinen – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

ETSK korostaa sen merkitystä, että ehdotukseen sisältyy luova investointistrategia, jossa 
yhdistetään yhteisön, yritysten, eri jäsenvaltioiden ja aloitteeseen osallistuvien t&k-organi-
saatioiden resurssit. 
 
Komitea katsoo, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva ARTEMIS-yhteis-
yritys vahvistaa edellytyksiä luoda eurooppalainen tutkimusalue ja edistää merkittävästi 
Euroopan yritysten kilpailukykyä. 
 
ETSK suosittaa seuraavaa: 
 

• On yksinkertaistettava menettelyjä kouriintuntuvasti. 
 
• On pantava toimeen tiedotusohjelma, jonka avulla edistetään tarvittavien taloudellisten 

resurssien saantia. 
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• On pantava toimeen ammatillisen koulutuksen ohjelmia, joiden avulla työntekijöiden 
pätevyys ja ARTEMIS-yhteisyrityksen avulla luotavat työpaikat voidaan sovittaa yhteen. 

 
− Yhteyshenkilö: Claudia Drewes-Wran 
 (puh. +32 (0)2 546 8067 – sähköposti: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Clean Sky -yhteisyrityksen perustaminen 
 
− Yleisesittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2007) 315 lopullinen – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Filipa Pimentel 
 (puh. +32 (0)2 546 8444 – sähköposti: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 
• ENIAC-yhteisyrityksen perustaminen 
 
− Yleisesittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2007) 356 lopullinen – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Filipa Pimentel 
 (puh. +32 (0)2 546 8444 – sähköposti: filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

6. MAATALOUSPOLITIIKKA 
 

• YMP:n tila ja tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen 
 
− Esittelijä:  Adalbert Kienle (työnantajat – DE) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1457/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

ETSK katsoo, että tilannekatsauksen ensisijaisena tavoitteena on maatilan tulotuen 
hallinnollisten määräysten perusteellinen tarkistus sekä täydentävien ehtojen järjestelmän 
toimeenpano. Sitoutuminen maatalouden monitoimisuuteen ja EY:n perustamissopimuksen 
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33 artiklan velvoitteet (YMP:n tavoitteet) edellyttävät komitean näkemyksen mukaan myös 
vastaisuudessa toimenpiteitä, joilla 
 

• voidaan vastata maatalousmarkkinoiden epävakauden lisääntymisestä johtuviin riskeihin  
 
• taataan, että tuontituotteet, jotka eivät vastaa EU:n vaatimuksia, eivät aja tiukoin 

määräyksin säänneltyä EU:n omaa tuotantoa kohtuuttoman tiukalle 
 
• varmistetaan myös tulevaisuutta ajatellen monipuolinen elintarviketarjonta. 
 

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

7. ALUEPOLITIIKKA 
 

• Epäsuotuisten alueiden luonnonhaittakorvauksen kehitys vuoden 2010 
jälkeen 

 
− Esittelijä:  Adalbert Kienle (työnantajat – DE) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1456/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

ETSK katsoo, että luonnonhaitoista kärsivät alueet tarvitsevat ja ansaitsevat erityistä julkista ja 
poliittista huomiota. Tämä pätee myös "muihin epäsuotuisiin alueisiin" (välimuotoalueet), joita 
tarkastellaan lausunnossa. ETSK pitää EU:n ja jäsenvaltioiden yhteisesti rahoittamia 
luonnonhaittakorvauksia välttämättöminä kulttuurimaiseman säilyttämisen ja maatalouden 
turvaamisen kannalta kyseisillä alueilla, ja huomauttaa, että tuen myöntämiseen on voitava 
luottaa enemmän. 

 
− Yhteyshenkilö: Arturo Iñiguez Yuste  
 (puh. +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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8. KEHITYSAPU 
 

• Maahanmuuttopolitiikkaa koskeva yhteistyö EU:n ja lähtömaiden välillä 
kehityksen tukemiseksi 

 
− Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – ES) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1461/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

Muuttoliikkeiden ja kehityksen välisten yhteyksien analysointi on vuodesta 2006 lähtien 
synnyttänyt uudenlaisen tavan tarkastella siirtolaisuutta ottamalla huomioon lähtömaiden 
intressit. Näin on mahdollista laajentaa Euroopassa tähän mennessä vallalla ollutta näkemystä, 
jonka mukaan siirtolaispolitiikat määriteltiin yksinomaan vastaanottavien yhteiskuntien tarpeista 
ja intresseistä käsin. 
 
Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikoissa on toistaiseksi kiinnitetty vähän huomiota 
muuttoliikkeiden rooliin köyhyyden torjumistekijänä. 
 
Vaikka politiikoilla ei suoranaisesti pyritä vauhdittamaan eikä jarruttamaan muuttoliikkeitä, ne 
voivat köyhyyttä ja eriarvoisuutta torjumalla omalta osaltaan vähentää ei-toivotun maastamuuton 
syitä. 
 
ETSK ehdottaa komissiolle, parlamentille ja EU:n neuvostolle, että ne ryhtyisivät ajamaan 
ulkopolitiikassa kansainvälistä siirtolaislainsäädäntöä, joka perustuisi ihmisoikeuksien 
yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan 
yleissopimukseen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia koskevaan 
yleissopimukseen. 
 
ETSK ehdottaa unionin maahanmuuttopolitiikkoihin uudenlaista lähestymistapaa: 
maahanmuuttopolitiikkaa aletaan hallinnoida yhteistyössä lähtömaiden kanssa, jotta siirtolaisuus 
koituu niille kehitystekijäksi. Tämä edellyttää monien politiikanlohkojen uudelleentarkastelua 
aina siirtolaisten maahantuloperusteista maahanmuuttajien liikkumismahdollisuuksiin. 
 
ETSK katsoo, että lähtömaiden saaman hyödyn optimoimiseksi on tarpeen alentaa rahalähetysten 
välityspalkkioita. 
 
EU:n on tuettava ulkomailla asuvien siirtolaisten muodostamia, valtakunnan rajat ylittäviä 
verkostoja, sillä se on yksi tapa edistää lähtömaiden kehitystä. 
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ETSK kannattaa siirtolaisten paluuta kotimaahansa ja liikkumismahdollisuuksien laajentamista 
henkisen pääoman palauttamismuotoina sekä keinoina välttää aivovuotoa. Lisäksi se toivoo, että 
sovellettaisiin kehitystavoitteiden kanssa johdonmukaista maahanmuuttajien maahanpääsy-
politiikkaa, sillä maahanmuuttajien vastaanottaminen tukee kehitystä. 

 
− Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
 (puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 
9. SOSIAALINEN SUOJELU JA TYÖSUOJELU 
 
• Velkaantuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen hyvinvointiyhteiskunnassa 
 
− Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1459/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

Yhteisön suuntaviivojen puuttuessa useat jäsenvaltiot ovat kehittäneet omat kansalliset 
oikeusjärjestelmänsä kansalaisten ja kotitalouksien ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemistä sekä 
ylivelkaantumistilanteiden käsittelyä, korjaamista ja seurantaa varten. 
 
Lausunnossa ehdotetaan, että perustetaan eurooppalainen ylivelkaantumisen seurantakeskus, joka 
seuraisi ilmiön kehittymistä Euroopan laajuisesti, toimisi kaikkien sidosryhmien vuoropuhelu-
foorumina, ehdottaisi ja koordinoisi toimenpiteitä ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi ja 
hillitsemiseksi sekä arvioisi toimenpiteiden vaikutuksia. 
 
Komitea on kuitenkin tietoinen siitä, että tämänkaltainen ja -laajuinen lähestymistapa voidaan 
toteuttaa ainoastaan, jos komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto käyvät tiivistä vuoropuhelua 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa siten, että edustettuina ovat tärkeimmät sidosryhmät 
(kotitaloudet, työntekijät, kuluttajat, rahoituslaitokset jne.), ja päättävät sisällyttää aiheen 
toiminnan painopisteisiinsä. 
 
Komitea suosittaa painokkaasti, että komissio ryhtyy tarvittaviin jatkotoimiin taustaselvitysten, 
kuulemisten sekä lainsäädäntö- ja muiden asiaankuuluvien ja soveltuvien ehdotusten muodossa. 
Aluksi tulisi julkaista vihreä kirja, jossa määritellään ja yksilöidään aihetta koskeva termistö ja 
jossa kaikki sidosryhmät saavat äänensä kuuluviin laajan julkisen kuulemisen pohjalta. 
 
Komitea kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa paneutumaan merkittäviin huolenaiheisiin, 
joihin käsillä olevassa lausunnossa pyritään kiinnittämään huomiota kansalaisyhteiskunnan 
näkökulmasta, ja sisällyttämään ne poliittisten ohjelmiensa painopisteisiin. 

 
− Yhteyshenkilö: Ewa Kaniewska 
 (puh. +32 (0)2 546 8117 – sähköposti: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
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• Ikääntyneiden kaltoinkohtelu 
 
− Esittelijä: Renate Heinisch (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1465/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

 Komitea 
 

• korostaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 25 artiklassa unioni tunnustaa 
ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään. 
Tulevaisuuden haasteena on käsitellä demografista muutosta myönteisesti. 

 
• korostaa, että ikääntyneiden kaltoinkohtelu on erittäin vähälle huomiolle jätetty aihe. 

Erityisessä vaarassa ovat ne ikääntyneet, jotka ovat riippuvaisia hoidosta ja/tai eristettyinä 
kotiinsa tai hoitolaitokseen. 

 
• kehottaakin sen vuoksi EU:n puheenjohtajavaltioita, Euroopan komissiota ja 

jäsenvaltioiden hallituksia puuttumaan ikääntyneiden epäasialliseen kohteluun erityisesti 
hoitotilanteissa. 

 
• pitää yleiseurooppalaista strategiaa välttämättömänä. Tämän yleiseurooppalaisen 

strategian perustana tulee olla EU:n laajuinen selvitys ikääntyneiden epäasiallisesta 
kohtelusta erityisesti hoitotilanteissa. 

 
• katsoo, että on välttämätöntä käydä kansallista ja EU:n laajuista näkemystenvaihtoa 

hyvistä menettelytavoista ja malleista ja pyrkiä siten varmistamaan hoitoalan standardien 
laadukkuus ja kehitys. 

 
• katsoo, että ikääntyneiden kaltoinkohtelua erityisesti hoitotilanteissa voidaan torjua 

tehokkaasti vain asianomaisella kansallisella tasolla. Sen vuoksi on laadittava kansalliset 
toimintasuunnitelmat, joissa otetaan huomioon erityisesti seuraavat seikat: 
− Hoitotilanteissa tapahtuvaa ikääntyneiden kaltoinkohtelua koskevat tabut tulee rikkoa 

jakamalla suurelle yleisölle tietoa tilanteesta. 
− Tulee antaa puitedirektiivejä ja luoda oikeusperustoja, jotka ovat Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan mukaisia. 
− Tulee laatia kansallisia selvityksiä ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemisestä koti- 

ja laitoshoidossa. 
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− Tulee lisätä kaikkien itse hoitotilanteissa toimivien toimijoiden ja instituutioiden 
saatavilla olevaa tietoa ja toimintamahdollisuuksia sekä niiden yhteistyötä. 

− Tulee ottaa käyttöön kattava neuvontapalvelu, johon on helppo ottaa yhteyttä 
luottamuksellisesti. 

− Ikääntynyttä sukulaista hoitaville omaisille tulee tarjota 
virkistäytymismahdollisuuksia sekä ammattimaiselle hoitohenkilöstölle neuvonta- ja 
tukimahdollisuuksia. 

− Tulee luoda verkostoja kaikkia välittömästi hoitotilanteissa mukana olevia toimijoita 
ja instituutioita varten. 

 
− Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen  
 (puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
• Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön 

tilastot 
 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2007) 46 lopullinen – 2007/0020 COD – CESE 1463/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

Komitea suhtautuu ehdotettuun asetukseen myönteisesti ja pitää sen oikeusperustaa hyvänä. 
Ehdotus on suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden mukainen, ja sillä mahdollistetaan yhteisön 
työterveys- ja työturvallisuusstrategian toteuttamisen kannalta hyödyllisten tilastotietojen keruu, 
jota varten tarvitaan nyt selviä lainsäädäntöpuitteita. 
 
Komitea korostaa, että etenkin työntekijöiden liikkuvuuden kannalta on tärkeää laatia yhteiset 
määritelmät ja luoda yhteinen tunnustamisjärjestelmä seuraaville käsitteille: 

 
• työtapaturmat ja työmatkatapaturmat 
 
• työoloista ja/tai työssä käsiteltävistä aineista johtuvat ammattitaudit 
 
• työtapaturmista tai työperäisistä sairauksista johtuva osittainen tai pysyvä 

työkyvyttömyys tai invaliditeetti sekä menetetyt työpäivät. 
 

Komitea katsoo, että sen lisäksi, että tilastoidaan henkilöiden lukumäärä kussakin kategoriassa, 
olisi hyödyllistä huomioida myös uhrien sukupuoli ja ikä sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
heidän sopimustyyppinsä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kerättyjen henkilötietojen 
luottamuksellisuuteen. 
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Komitea katsoo, että yhteistyötä WHO:n ja ILOn kanssa olisi kehitettävä. Komitea pitää 
ehdotettua asetusta yhtenä hyödyllisimmistä keinoista kirjattavien tietojen tyypin ja määritelmien 
sekä tietojenkeruumenetelmien ja tietojen analysoimisen yhdenmukaistamiseksi. 

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

• Työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturva 
 
− Esittelijä: José Isaías Rodríguez García-Caro (työnantajat – ES) 
 
− Viite: KOM(2007) 159 lopullinen – 2007/0054 COD – CESE 1464/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattaa asetuksen N:o 1408/71 liitteisiin tehtyjä 
muutoksia, sillä se on vakuuttunut siitä, että muutokset parantavat asetuksen sisältöä ja 
hyödyttävät niitä unionin kansalaisia, joihin asetuksen soveltaminen vaikuttaa. Komitea 
kannattaa erityisesti niitä muutoksia, joiden myötä koordinoinnin piiriin voidaan sisällyttää 
tiettyjä, aiemmin poikkeuksiksi laskettuja ja siirtämismahdollisuuksien ulkopuolelle kuuluneita 
etuuksia. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, joka on työmarkkinaosapuolien ja järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan edustaja, kiinnittää niin ikään huomiota asetuksen N:o 883/2004 
täytäntöönpanoa koskevan asetusehdotuksen lainsäädäntökäsittelyn hitauteen. Komitean ei olisi 
tarvinnut antaa käsillä olevaa lausuntoa, mikäli kyseinen asetus olisi jo tullut voimaan. Komitea 
kehottaa sen vuoksi Euroopan parlamenttia ja neuvostoa vauhdittamaan päätöksentekoprosessia 
mahdollisimman paljon, jotta sosiaaliturvajärjestelmien uusi yhteensovittamisasetus voisi tulla 
voimaan mahdollisimman pian. 

 
− Yhteyshenkilö: Maria Judite Berkemeier 
 (puh. +32 (0)2 546 9897 – sähköposti: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
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10. LAAJENTUMINEN 
 

• Kroatian liittymisvalmistelut 
 
− Esittelijä: Anne-Marie Sigmund (muut eturyhmät – AT) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1468/2007 
 
− Keskeiset kohdat 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen siihen, että jäsenyysneuvottelut etenevät 
vauhdikkaasti ja että Kroatian järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta osallistuu prosessiin laaja-alai-
sesti. Komitea korostaa kuitenkin, että kaikkien edustavien kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden panos on välttämätön ja että erityisesti työmarkkinaosapuolet on otettava 
kattavasti mukaan kaikista keskeisistä asiakokonaisuuksista käytäviin neuvotteluihin. 
 
Kroatian taloudellinen tilanne on vakaa mutta vaihtelee alueittain huomattavasti. Vaikka 
sosiaalinen tilanne on viime vuosina parantunut tuntuvasti, toimet ovat vielä tarpeen esimerkiksi 
työmarkkinoihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Komitean mielestä on tärkeää, että 
liiketoiminnalle ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille luodaan suotuisa ympäristö, sillä 
pk-yritykset edistävät merkittävästi kasvua ja uusien työpaikkojen luomista etenkin 
epäsuotuisilla alueilla. 
 
Kroatian kansalaisyhteiskunnan kehittyminen näkyy valtiovallasta riippumattomien 
organisaatioiden toiminnassa. Tähän asti siinä on keskitytty vähemmistöjen oikeuksien suojeluun 
ja edistämiseen sekä humanitaarisiin tehtäviin, mutta nyt keskiössä ovat yhä voimakkaammin 
sosiaalipolitiikan muotoilu ja sosiaaliset oikeudet. 
 
Kroatian kansalaisyhteiskunnan toimintaa tarkasteltaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota 
työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun eri tasoilla. Kroatian talous- ja sosiaalineuvosto tarjoaa 
kolmikantavuoropuhelulle (työnantaja- ja ammattijärjestöt hallituksen neuvottelukumppaneina) 
muodollisesti pitkälle kehittyneet institutionaaliset puitteet. Tähän mennessä vuoropuhelu ei 
kuitenkaan ole juuri tuottanut konkreettista tulosta. 
 
Komitea tarjoutuu auttamaan ja tekemään yhteistyötä muun muassa seuraavassa muodossa: 
 

• Alakohtaiset tapaamiset Kroatian järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien 
kanssa tietojen, näkemysten ja kokemusten vaihtamiseksi. 

 
• ETSK:n jäsenten osallistuminen liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) avulla 

toteutettaviin seminaareihin ja muihin aloitteisiin. 
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• Yhteistyö Kroatian EU-jäsenyyttä koskevan valistus- ja tiedotuskampanjan järjestäjien 

kanssa ja sellaisten esimerkkitapausten työstäminen yhdessä, joiden avulla voidaan 
havainnollistaa ymmärrettävästi ja avoimesti, mitä vaikutuksia jäsenyydellä on tiettyjen 
väestöryhmien kannalta. 

 
− Yhteyshenkilö: Loïc Defaye 
 (puh. +32 (0)2 546 8357 – sähköposti: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 

11. VEROTUS 
 

• Kaasuöljyyn sovellettavat verojärjestelyt 
 
− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2007) 52 lopullinen – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Keskeiset kohdat 

 
Komitea pitää ehdotettua direktiiviä – muutamin varauksin – perusteltuna. 
 
ETSK kehottaa pohtimaan muun muassa kustannusten yleistä kasvua, teollisuuspolitiikkoihin 
aiheutuvia vaikutuksia, syrjäisten alueiden olosuhteita, EU:n ulkoista kilpailukykyä, työllisyyttä, 
maantiekuljetusalan yleistä tuottavuutta ja tehokkuutta sekä palautusmekanismin erityispiirteitä. 

 
− Yhteyshenkilö:  Imola Bedő 
 (puh. +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
• Väliaikaiset alv-säännökset 
 
− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2007) 381 lopullinen/2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
 
− Keskeiset kohdat 

 
ETSK on tyytyväinen komission työhön. Ehdotettu direktiivi on teknisesti moitteeton. 
Ainoastaan poliittisilla näkökohdilla on merkitystä jatkopäätöksiä tehtäessä. ETSK kehottaa 



- 18 - 

 
Greffe CESE 167/2007 (fr,en→fi)MS/RS/emk 
 .../... 

päätöksentekijöitä kiinnittämään huomiota siihen, että markkinat ja kansalaiset tarvitsevat 
avoimia, oikeudenmukaisia ja pikaisesti annettuja lakeja. 

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

12. KULUTTAJANSUOJELU 
 

• Kuluttajien suojaaminen / osa-aikainen käyttöoikeus 
 
− Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
− Viite: KOM(2007) 303 lopullinen – 2007/0113 COD – CESE 1445/2007 
 
– Keskeiset kohdat 
 

Komitea kannattaa olennaisilta osin komission ehdotusta. Se katsoo, että kyseessä oleva ala on 
yksi tapauksista, joissa – kuten käy ilmi yhteisön säännöstöä käsittelevästä vihreästä kirjasta – 
maksimaalinen yhdenmukaistaminen olisi perusteltua. Tämä johtuu alaa koskevan oikeuden 
ainutlaatuisesta luonteesta sekä eroista sen juridisen luonteen luonnehdinnassa. 
 
ETSK katsoo, että kuluttajien oikeuksia suojaavien toimenpiteiden taso on asetettu liian alhaalle, ja 
kehottaa komissiota toissijaisuusperiaatteen mukaisesti säätelemään muita, yhtä lailla tärkeitä näkö-
kohtia direktiiviehdotuksessa asettamalla tavoitteeksi kuluttajasuojan aiempaa korkeamman tason. 
 
Näin ollen ETSK 
 

• ehdottaa, että parannettaisiin eräitä järjestelyitä, jotka liittyvät tarkasteltavina olevia 
oikeuksia, pääsopimuksen ehtoja sekä pääsopimuksen ja täydentävien sopimusten 
suhdetta koskevaan oikeudelliseen järjestelmään. 

 
• painottaa, että sopimuspuolille – ja etenkin huonommin informoiduille sopimuspuolille – 

on tarjottava asianmukaista tietoa. Näin ollen heti alkuunsa ei tulisi sulkea pois 
mahdollisuutta, että jäsenvaltiot ryhtyvät soveltamaan rangaistusseuraamuksia. 

 
• ehdottaa erityishuomioiden osalta eräitä muutoksia ja suosituksia. Tarkoituksena on 

parantaa ehdotuksen juridisteknisiä näkökohtia sekä vakiinnuttaa ja yhteensovittaa jo 
muissa direktiiveissä esiin tuotuja ajatuksia, käsitteitä ja käytäntöjä. 

 
− Yhteyshenkilö: Luís Lobo 
 (puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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13. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 

• Eurooppalainen tutkimusalue (vihreä kirja) 
 
− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: KOM(2007) 161 lopullinen – CESE 1440/2007 
 
− Keskeiset kohdat 

 
Komitea suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen vahvistaa ja laajentaa eurooppalaista 
tutkimusaluetta. Mainitut tavoitteet ja ehdotukset ovat pitkälti asianmukaisia ja tukemisen 
arvoisia. Ehdotuksia on kuitenkin täydennettävä ja yksittäisissä tapauksissa myös selkiytettävä 
tai korjattava. 
 
Komitea analysoi lausunnossaan useita aiheeseen liittyviä näkökohtia ja tekee ehdotuksia, jotka 
koskevat muun muassa houkuttelevien työmarkkinoiden luomista tutkijoille, eurooppalaisen 
tutkimus- ja kehitystoiminnan nostamista maailman huipulle toteuttamalla tavoitteen 
edellyttämät toimenpiteet, rakennerahastovarojen käyttämistä tutkimus- ja kehitysalan 
infrastruktuuritoimiin, tavoitetta luoda maailmanluokan tieteellis-teknisiä 
tutkimusinfrastruktuureja sekä eurooppalaisen tutkimusalueen houkuttelevuutta ja nykyisen 
aivoviennin pysäyttämistä. 

 
− Yhteyshenkilö: Filipa Pimentel 
 (puh. +32 (0)2 546 8444 – sähköposti: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

14. TELEVIESTINTÄ 
 

• Satelliittivälitteiset matkaviestintäpalvelut 
 
− Yleisesittelijä: Marius Eugen Opran (työnantajat – RO) 
 
− Viite: KOM(2007) 480 lopullinen – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Keskeiset kohdat 
 

ETSK kannattaa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi satelliittivälitteisiä 
matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitsemisesta ja valtuuttamisesta. Komitea 
suosittaa, että ehdotus hyväksytään ja päätös saatetaan voimaan välittömästi. 
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Komitea tukee voimakkaasti käsiteltävänä olevan ehdotetun päätöksen ensisijaista tavoitetta, 
joka esitetään I osaston 1 artiklan 1 kohdassa. Tavoitteena on luoda yhteisön tasolla koordinoitu 
menettely satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen operaattorien yhteistä valitsemista ja 
valtuuttamista varten. 
 
ETSK katsoo, että päätös on hyväksyttävä välittömästi seuraavista syistä: 

 
• Satelliittivälitteisillä viestintäjärjestelmillä on luontaiset valmiudet kattaa samanaikaisesti 

iso osa Euroopasta ja unionin jäsenvaltioista. 
 
• Tämäntyyppiselle viestinnälle on käytössä suhteellisen rajallinen määrä radiotaajuuksia. 
 
• Jäsenvaltioissa on nykyään käytössä hyvin erilaisia valitsemis- ja valtuutusratkaisuja. 
 
• Käytettävissä olevien radiotaajuuksien käyttötehokkuus on rajallinen. 

 
ETSK tähdentää, että satelliittivälitteisten viestintäpalvelujen toteuttamiseen ja käyttämiseen 
liittyvä aloite on jo katettavan alueen laajuudenkin vuoksi erittäin tärkeä, sillä sen avulla voidaan 
varmistaa Euroopan avaruusteollisuuden laajentaminen sekä viestinnän erityisten sovellusten 
kehittäminen. Aloite liittyy suoraan kestävää kehitystä edistävään Lissabonin strategiaan 
erityisesti siten, että se auttaa osaltaan luomaan uusia työpaikkoja kilpailun kiristyessä. 
 
Komitea toteaa tyytyväisenä, että alalla on merkittäviä Euroopan tason teknisiä laitteistoja. Tämä 
seikka tukee tarkasteltavana olevaa ehdotusta. Itse asiassa satelliittijärjestelmien kolme suurinta 
operaattoria ovat eurooppalaisia, ja satelliittiviestinnän osuus Euroopan avaruusjärjestelmän 
juoksevista tuloista on 40 prosenttia.  
 
ETSK on tyytyväinen konsensukseen, jonka komissio on saavuttanut ehdotuksen edistämisen 
yhteydessä. Ehdotuksella on jo luonnosvaiheessa kaikkien kuultavina olleiden osapuolien tuki. 
Kuultavana ovat olleet satelliittiteollisuus, teleoperaattorit, Euroopan avaruusjärjestö ESA ja 
jäsenvaltioiden kansalliset sääntelyviranomaiset.  
 
Samalla komitea katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa päätöksen lopullisessa versiossa 
sovitetaan oikeudenmukaisesti yhteen kuulemisissa esiin tuodut erilaiset näkemykset. Eroavia 
näkemyksiä esitettiin erityisesti valintamenetelmistä ja -perusteista, tarpeesta joustavoittaa 
nykyisestä kansallisella tasolla valtuutusten saannin aikatauluja ja valtuutusten kestoa sekä 
kansallisten valtuutusprosessien tiukemmasta koordinoinnista. 

 
− Yhteyshenkilö: Agota Bazsik  
 (puh. +32 (0)2 546 8658 – sähköposti: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 



- 21 - 

 
Greffe CESE 167/2007 (fr,en→fi)MS/RS/emk 
  

 
15. YHTEISÖN SÄÄNNÖT 
 

• Vaa'at 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
− Viite: KOM(2007) 446 lopullinen – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
  
− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
  (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• Tiettyjen säännösten soveltamisen muuttaminen Viron osalta 
Ryhmään C kuuluva lausunto 

 
− Viite: KOM(2007) 411 lopullinen – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher  
 (puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


