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Täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen Mariann Fischer Boel, joka käytti puheenvuoron 
YMP:n tilasta, sekä Euroopan komission jäsen Viviane Reding, joka käytti puheenvuoron sähköisistä 
viestintäverkoista ja –palveluista. Lisäksi sen aikana luovutettiin järjestäytyneelle kansalais-
yhteiskunnalle tarkoitettu ETSK:n vuoden 2007 palkinto kolmelle palkinnonsaajalle. 
 
 

1. LISSABONIN STRATEGIA  
 
 

• Lissabonin strategian täytäntöönpanon nykytilanne ja tulevaisuuden-
näkymät  

 
− Esittelijät: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
  Miklós Barabás (muut eturyhmät – HU) 

 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1428/2007 fin – CESE 1715/2007 
 
− Keskeiset kohdat: 
 

ETSK katsoo, että Lissabonin strategian täytäntöönpanoa ei saa rajoittaa ainoastaan poliittisiin 
päättäjiin, lainsäädäntävallan käyttäjiin ja korkean tason ryhmiin. Sen tulisi olla kaikkien 
yhdessä yhteiseksi hyödyksi toteuttama prosessi. Tähän on kaksi syytä:  

− Parhaiden mahdollisten lähestymistapojen määrittelyyn tarvitaan yhteiskunnan useiden 
piirien panosta. 

− Täytäntöönpano jäsenvaltioissa riippuu laajasti kaikkien asianomaisten sidosryhmien 
välisestä yhteistyöstä. 

 
Kaikkein tärkeintä on täytäntöönpano ja se, kuinka se on varmistettu päämäärien, konkreettisten 
tavoitteiden ja aikataulujen avulla. Kansalaisyhteiskunta ja erityisesti kansalliset talous- ja 
sosiaalineuvostot voivat toimia tehokkaasti puutteiden havaitsemiseksi ja kestävien ratkaisujen 
löytämiseksi. 
 
KUO:iin ja Lissabonin ohjelmaan liittyvien näkemysten ja käytäntöjen vaihto kansallisten talous- 
ja sosiaalineuvostojen välillä voi olla erittäin hyödyllistä. ETSK voisi olla tähän sopiva foorumi. 
 
ETSK ehdottaa, että Eurooppa-neuvosto antaa sille valtuudet julkaista vuosittain raportin, joka 
sisältää käytettävissä olevia tietoja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan sekä olemassa olevien 
kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen osallistumisesta Lissabonin strategian kehittämiseen 
sekä konkreettisia ehdotuksia tai parannustoiveita. 
 

− Yhteyshenkilö:  Jüri Soosaar 

 (puh. +32 (0)2 546 9628 – sähköposti: juri.soosaar@eesc.europa.eu)  
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2. TUOTTEIDEN KAUPAN PITÄMINEN  
 
 

• Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvonta 
 
– Viite: KOM(2007) 37 lopullinen – 2007/0029 COD  
 

• Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvät yhteiset puitteet 
 
– Viite: KOM(2007) 53 lopullinen – 2007/0030 COD 
 

• Kaupan pidetyt tuotteet / kansallisten teknisten määräysten soveltaminen 
toisessa jäsenvaltiossa 

 
– Viite: KOM(2007) 36 lopullinen – 2007/0028 COD – CESE 1693/2007 
 

− Esittelijä:  Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 

− Keskeiset kohdat: 
 

Komitea kannattaakin komission aloitetta asianomaisesta lainsäädäntöpaketista, sikäli kun sen 
avulla onnistutaan 

 

• soveltamaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta tehokkaasti ja yhdenmukaisesti 

• vahvistamaan markkinavalvontaa  

• luomaan yleishyödyllisen julkisen palvelun muodossa toteutettava eurooppalainen 
akkreditointijärjestelmä 

• varmistamaan akkreditoitujen sertifiointielinten yhteinen pätevyystaso  

• laatimaan nykyistä tiukemmat valintakriteerit ja yhdenmukaistetut valintamenettelyt 
vaatimustenmukaisuuden arviointia varten  

• lisäämään jäsenvaltioiden viranomaisten jatkuvaa ja järjestelmällistä yhteistyötä 

• vahvistamaan CE-merkinnän oikeudellista suojaa ja välttämään sekaannuksia merkkien 
suuren määrän johdosta 

• varmistamaan tuotteita markkinoille saattavan tahon vastuun täysi tunnustaminen ja 
määrittely 

• varmistamaan entistä yhtenäisempi lainsäädäntökehys ja nykyisten säännösten entistä 
parempi johdonmukaisuus sekä korkea yhdenmukaisuustaso ja mahdollisimman pieni 
hallinnollinen taakka 

• takaamaan kaikkien markkinoille saatettujen tuotteiden jäljitettävyys 
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• soveltamaan menettelyihin sekä sertifiointikuluihin täysimittaisesti suhteellisuus-
periaatetta etenkin pienyritysten sekä pienissä määrissä tuotettujen tai muiden kuin 
sarjatuotannossa olevien tuotteiden osalta 

• varmistamaan kaikkien markkinatoimijoiden ja etenkin kuluttajien täysi osallistuminen 

• säätämään ilman oikeudellista menettelyä toteutettavista mekanismeista, joihin käytetty 
aika on mahdollisimman lyhyt ja joiden kulut ovat mahdollisimman alhaiset. 

 

− Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure 

 (puh. +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
 

3. TEOLLISUUS- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA  
 
 

• Euroopan sementtiteollisuuden kehitys 
 

− Esittelijä:  Marian Krzaklewski  (työntekijät – PL) 

− Apulaisesittelijä: Pavel Cincera (kategoria 3 – CZ) 
 
− Viite:  tiedonanto – CESE 1041/2007 fin rev.  
 

− Keskeiset kohdat:  
 
Sementtiteollisuudella on huomattavat ympäristövaikutukset siitä huolimatta, että sementti-
teollisuudessa on käytössä välineitä ja säännöksiä ja että teollisuuden omaa ekologista profiilia 
pyritään parantamaan. 
 
Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävää politiikkaa tulisi muuttaa siten, että 
siinä viitataan nykyistä tarkemmin alan erityispiirteisiin ja otetaan nykyistä paremmin huomioon 
kokonaistilanne, jotta vältytään siltä, että tuotteen kysynnän kasvuun vastataan tuonnilla Kioton 
pöytäkirjan ulkopuolisissa maissa sijaitsevista vähemmän tehokkaista tuotantolaitoksista. 
 
Sen vuoksi ilmastonmuutoksen torjunnassa käytettävät välineet voivat, mikäli niitä ei paranneta 
ja korjata asianmukaisesti, aiheuttaa haittaa paitsi kilpailukyvylle, paradoksaalisesti myös 
ympäristölle. Ennen suunniteltujen päästöoikeuksien myöntämistä tulisi tehdä arviointi 
kestävyystavoitteiden asettamiseksi, markkinavääristymien ehkäisemiseksi sekä yrittäjien 
motivoimiseksi parantamaan energiatehokkuuttaan ja samalla jatkamaan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä. Kioton pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen eurooppalainen päästökauppa-
järjestelmä voi toimia tehokkaasti vain, mikäli se otetaan käyttöön myös muissa maissa ja 
sovitetaan nykyistä paremmin maailmanmarkkinoihin alakohtaisesti. 
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Esimerkiksi hyödyntämällä jätteiden hävittämisprosessin teknisiä erityispiirteitä sekä uusia 
tekniikoita, jotka perustuvat sähköntuotannon ja sementintuotannon yhdistämiseen, alalla 
voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja suojella samalla luonnonvaroja. 
 
Unionin toimielinten ja sementtialan eurooppalaisten työmarkkinaosapuolien tulisi tiivistää alan 
vuoropuhelua Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla erityisesti seuraavien seikkojen osalta: 
työsuojelun ongelmat, työntekijöiden kouluttaminen ja tarvittavien pätevyyksien hankkiminen, 
työpaikkojen vähenemisen uhka, joka johtuu todennäköisistä yrityssiirtymistä Kioton pöytäkirjan 
ulkopuolisiin maihin, sekä yhä voimakkaampi suuntaus lisätä tuontia kyseisistä maista. 
 

− Yhteyshenkilö: Pol Liemans 

 (puh. +32 (0)2 546 8215 – sähköposti: pol.liemans@eesc.europa.eu) 
 
 

• EU:n ympäristösäännökset ja teollisuuden muutokset 
 
− Esittelijä:  Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 

− Apulaisesittelijä: Maciej Nowicki (kategoria 3 – PL) 
 
− Viite:  oma-aloitteinen lausunto – CESE 1709/2007  
 

− Keskeiset kohdat:  
 
Komitea katsoo, että talous- ja yhteiskuntaelämän kaikkien, niin julkisten kuin yksityistenkin, 
toimijoiden sekä poliittisten päättäjien ja viranomaisten on oltava täysin tietoisia siitä, että edessä 
on uusi teollinen vallankumous, jonka myötä kehityksen keskeisiksi tekijöiksi tulevat 
elämänlaatu ja laadukas ympäristö ja joka tuo tullessaan uuden, integroidun tavan suunnitella, 
tuottaa, kuluttaa sekä suojella ja hallinnoida luonnonvaroja. 
 
Komitean mielestä on kiireesti siirryttävä puolustuskannalta ja reaktiivisesta asenteesta sellaiseen 
määrätietoiseen ja ennakoivaan suhtautumistapaan, että tulevaisuuteen valmistaudutaan 
laatimalla EU-tasolla ja jäsenvaltioissa selkeät ja vakaat puitteet positiivisille ja 
kestäväpohjaisille toimille. 
 
Komitea pitää olennaisen tärkeänä, että uudet, kestävyysperiaatteiden mukaiset teollisuusaloitteet 
nivotaan EU-tasolla yhteen rakennerahastojen sekä innovointia, tutkimusta ja koulutusta 
koskevien yhteisön ohjelmien ja asiaankuuluvien rahoitusvälineiden kanssa. 
 
Komitea muistuttaa komissiolle ja jäsenvaltioille, että niiden tulee kiirehtiä konkreettisten 
yksinkertaistamistoimenpiteiden hyväksymistä, jotta voidaan poistaa turha byrokratia ja 
pienentää voimassa olevaan ympäristölainsäädäntöön liittyvien hallinnollisten ja teknisten 
menettelyjen yhä kasvavia kustannuksia. Ympäristölainsäädäntöä olisi järkeistettävä ja 
yhtenäistettävä. 
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Kuten ETSK sekä komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin johtohahmot ovat usein 
todenneet, on välttämätöntä vähentää yritysten hallinnollista ja byrokraattista taakkaa niiden 
taloudellisen ja sosiaalisen energian vapauttamiseksi ja sen keskittämiseksi tuotanto- ja 
organisaatioympäristön ja -rakenteiden uudenaikaistamiseen kestävällä tavalla. 
 

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

• Autoteollisuuden kehitys Euroopassa 
 
– Esittelijä:  Gustav Zöhrer  (työntekijät – AT) 
– Apulaisesittelijä: Manfred Glahe (kategoria 1 – DE) 
 
– Viite:  tiedonanto – CESE 1065/2007 fin rev.  
 
– Keskeiset kohdat: 

 
Tiedonannossa tarkastellaan sekä autojen lopullista valmistusta (alkuperäistuotteiden valmistajat) 
että autoalan alihankintateollisuutta. 
 
Tarkoituksena on koota alaa koskevaa taustatietoa ja analysoida laaja-alaisesti alan 
tulevaisuudennäkymiä: tiedonannossa esitellään ja tarkastellaan autoteollisuuden kansainvälisiä 
suuntauksia, käsitellään alan kehitystä Euroopassa kymmenen viime vuoden aikana ja tutkitaan 
perusteellisesti sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen tämänhetkisiä tuotanto- ja 
myyntimääriä. 
 
Tiedonannossa analysoidaan niin ikään autoalan alihankintateollisuuden asemaa ja sen tärkeää 
roolia autoalan arvo- ja toimitusketjussa. Tiedonannossa käsitellään myös autonvalmistajien ja 
alihankintayritysten suhteita sekä alihankkijoiden tulevia haasteita. 
 
Komitean tärkeimmät päätelmät ja suositukset ovat seuraavat: 
 
Autoteollisuuden suurin haaste on se, miten saadaan sovitettua yhteen yhtäältä yksilöllisten 
liikkumismahdollisuuksien ja tavaraliikenteen tarve ja toisaalta aivan äärirajoille viedyt 
liikennemäärät, niistä aiheutuvat ympäristörasitteet ja turvallisuusriskit sekä raaka-aineiden 
väheneminen. 
 
Komitea kehottaa komissiota käynnistämään laaja-alaisen vuoropuhelun, johon osallistuu 
teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan, politiikan ja tiedemaailman eri toimijoita ja jossa on 
tarkoitus keskustella visioista tulevan liikennemallin hahmottelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä 
kehittää konkreettisia hankkeita. Tavoitteena on oltava uusi ja yhdennetty autoalaa koskeva 
teollisuuspoliittinen lähestymistapa. 
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Koska tilastot ovat erittäin suppeat ja täten epätäydelliset, komissiota pyydetään laatimaan entistä 
perusteellisempia analyyseja tilastojen ulkopuolelle jäävistä alihankintateollisuuden aloista sekä 
työllisyyskehityksestä (työllistymismahdollisuuksista, työntekijöiden pätevyydestä ja 
työehdoista). 
 
Autoalan tulevien sääntelypuitteiden on noudatettava sääntelyn parantamisen periaatetta. 
Tarvittavat lainsäädäntötoimet on koordinoitava komissiossa (myös eri pääosastojen kesken), ja 
niistä on keskusteltava ajoissa tärkeimpien toimijoiden kanssa. 
 
EU:n autoteollisuuden tulevaisuus on ennen kaikkea innovaatiokilpailussa eikä niinkään 
hintakilpailussa. 
 
Autonvalmistajien, alihankkijoiden, insinööripalveluiden tarjoajien sekä yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen yhteistyötä on tiivistettävä. 
 

− Yhteyshenkilö: Amelia Muñoz Cabezón 

 (puh. +32 (0)2 546 8373 – sähköposti: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 
 

• Maatalous- ja metsätraktoreiden äänen taso 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 
– Viite:  KOM(2007) 588 lopullinen – 2007/0205 COD – CESE 1695/2007 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos  

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

• Vihreä kirja laivanromutustoiminnan parantamisesta 
 

− Esittelijä:  Richard Adams (muut eturyhmät – UK) 
 

− Viite: KOM(2007) 269 lopullinen – CESE 1701/2007  
 

− Keskeiset kohdat: 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ryhtyä toimiin sekä kansainvälisesti että 
aluetasolla, jotta nykyisiä kelvottomia laivanromutuskäytänteitä muutetaan mahdollisimman pian. 
 
ETSK on tietoinen siitä, että alusten romuttaminen on tunnetusti monimutkainen kysymys, sillä 
toiminnalla on huomattava työllisyysvaikutus ja se tarjoaa raaka-ainevaroja, mikä saa 
kehitysmaat tarjoamaan halpoja romutuspalveluita. Samalla komitea toteaa, että Etelä-Aasian 
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tiettyjen alueiden rakenteellinen köyhyys sekä muut sosiaaliset ja lainsäädännölliset ongelmat 
liittyvät kiinteästi jopa minimitasoisten työehtojen sekä työ- ja ympäristönsuojelunormien 
puuttumiseen tai noudattamatta jättämiseen. 
  
ETSK katsoo, että  
  

− EU:n on ehdottomasti varmistettava, etteivät esimerkiksi unionin antamat yksirunkoisten 
säiliöalusten merenkulku- ja turvallisuusmääräykset johda siihen, että vahingot vain 
siirretään kehitysmaihin, vaan että asiaan puututaan panemalla Baselin yleissopimuksen 
mukainen jätteensiirtoasetus periaatteineen kaikilta osin täytäntöön, Baselin kielto 
mukaan luettuna. 

 

− Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n puitteissa olisi luotava tiukka kansainvälinen 
järjestelmä romutettavien alusten kartoittamiseksi, valvomiseksi ja hävittämiseksi. 
Järjestelmän valvontatason on vastattava Baselin yleissopimuksen tasoa, ja siihen on 
sisällytettävä kaikki Kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeiset normit. Järjestelmässä ei 
pidä sallia poikkeuksia, ja sen on estettävä vaarallisia jätteitä sisältävien romutettavien 
alusten joutuminen sellaisiin maihin, jotka eivät ole mukana yleissopimuksessa ja joista 
puuttuvat asianmukaiset romutuslaitokset. 

 

− Kuluu kuitenkin useita vuosia, ennen kuin edellä kuvatun kaltaista IMO:n sopimusta 
aletaan soveltaa käytäntöön. Niinpä onkin ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin: (i) Olisi 
tuettava tehokkaita alusten omistajien vapaaehtoisesti käynnistämiä ohjelmia alusten 
hävittämisongelmien minimoimiseksi. (ii) EU:n olisi sovellettava varauksetta nykyistä 
lainsäädäntöään panemalla jätteensiirtoasetus täytäntöön. Satamavaltioilla tulisi olla 
toimivalta määrät alus romutettavaksi. (iii) EU:n olisi otettava käyttöön turvallisia ja 
ympäristön kannalta järkeviä romuttamoja koskeva kolmannen osapuolen sertifiointi- ja 
auditointijärjestelmä.  

 

− Kierrätystietoinen suunnittelu, nykyisten riskien kartoittaminen ja mahdollisimman 
monen myrkyllisen materiaalin korvaaminen muilla materiaaleilla alusten 
rakennusvaiheessa vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti. ETSK kannattaa sekä EU:n 
ja IMO:n että laivanvarustajien ja -rakentajien tahoillaan toteuttamia tämänsuuntaisia 
ponnisteluja. 

 

− Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 

 (puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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4. MAATALOUSPOLITIIKKA  
 
 

• Rajanylittävä maataloustyövoima 
 
– Esittelijä:  Martin Siecker (työntekijät – NL) 
 
– Viite:  oma-aloitteinen lausunto – CESE 1698/2007  
 
– Keskeiset kohdat: 

 
Lausunnossa ETSK muistuttaa, että siirtotyöläisiä on kohdeltava kaikilta osin samalla tavalla 
kuin maassa vakinaisesti asuvia työntekijöitä, joiden kanssa he työskentelevät yhdessä. Samasta 
työstä on maksettava samaa palkkaa, ja sosiaaliturvan saatavuutta on parannettava. Kyse ei ole 
ainoastaan työntekijöiden sosiaalieduista, vaan myös työnantajien taloudellisista intresseistä 
(samat lähtökohdat reilulle kilpailulle) sekä jäsenvaltioiden verotuloista. 
 
ETSK toivoo, että ehdotettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten 
säätämisestä sovellettaisiin myös työnantajiin, jotka ottavat laittomasti palvelukseen työntekijöitä 
sellaisista jäsenvaltioista, joiden suhteen rajoitukset ovat vielä voimassa. Lisäksi ETSK pitää 
erityisen tärkeänä, että EU huolehtii tarkkaan niin siitä, että direktiivi siirretään kaikkien 
jäsenvaltioiden omaan lainsäädäntöön, kuin siitä, että säädöstä sovelletaan käytännössä. 
 
ETSK on tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen rakennusalan 
eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten laatimaksi tutkimukseksi, joka koskee (näennäistä) 
itsenäistä ammatinharjoittamista. Komitea pitää lisäksi tervetulleena, että komissio aikoo myös 
rahoittaa tutkimuksen. 
 

− Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 
 (puh. +32(0)2 546 9646 – sähköposti: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 
 

• Maatalouden työmarkkinat 
 
– Esittelijä:  Hans-Joachim Wilms (työntekijät – DE) 
 
– Viite:  lisälausunto – CESE 1699/2007 
 
–  Keskeiset kohdat: 

 
Lausunnossa ETSK korostaa, että EU:n työmarkkinoita on kehitettävä sosiaalisesti kestävällä 
tavalla, eli kaikilla on oltava mahdollisuus ansaita elantonsa työllä. Unionin ulkopuolisista maista 
peräsin oleva halpatyövoima rajoittaa tällaisia mahdollisuuksia. Maataloustyöntekijöitä on 
alkuperästä riippumatta kohdeltava kaikilta osin tasavertaisesti. 
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ETSK pitää lyhyellä aikavälillä seuraavia toimia tarpeellisina: 
 

− On laadittava työ- ja asuinoloja koskevat vähimmäisstandardit, joita sovelletaan kaikkiin 
siirtotyöläisiin Euroopassa. 

− Siirtotyöläisillä on oltava työhön perustuva kattava sosiaaliturva, johon sisältyvät myös 
vanhuuseläkeoikeudet. 

− Myös kausityöntekijät on otettava huomioon ammatillisissa pätevöitymissuunnitelmissa. 

− Siirtotyöläisille on annettava tietoa työehdoista ja työntekijöiden oikeuksista. 
 
ETSK katsoo, että Euroopan maataloudessa työllisyyden laajuus ja sosiaalistandardit eivät ole 
riittävän selkeitä. Tämä aiheuttaa kilpailuvääristymiä. ETSK muistuttaa, että eräs keino rehdin 
kilpailun palauttamiseksi on sosiaaliset kriteerit täyttävien yritysten laatumerkintä. 
 

− Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 
 (puh. +32 (0)2 546 9646 – sähköposti: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 
 

• Viinin YMJ:n uudistus 
 

− Esittelijä:  Adalbert Kienle (työnantajat – DE) 
 
− Viite:  KOM(2007) 372 lopullinen – 2007/0138 CNS – CESE 1703/2007  
 

− Keskeiset kohdat:  
 
ETSK muistuttaa, että viininviljely tarjoaa Euroopan unionissa toimeentulon 1,5 miljoonalle 
yritykselle, joista suurin osa on pieniä perheyrityksiä, ja että se tarjoaa ainakin kausiluonteista 
työtä yli 2,5 miljoonalle työntekijälle. Tämän vuoksi komitea katsoo, että uudistuksessa on 
annettava etusija sellaisille toimenpiteille, jotka vaikuttavat myönteisesti viininviljelijöiden 
tuloihin ja eurooppalaisen viininviljelyn työllistämismahdollisuuksiin.  
 
Komitea ei pidä interventiotoimenpiteiden välitöntä lopettamista hyväksyttävänä vaan suosittaa, 
että siirtymäkaudella 2008–2010 voitaisiin kansallisin määrärahoin tukea tislausta väkevien 
viiniperäisten alkoholijuomien valmistamiseksi sekä yksityistä varastointia.  
 
Komitea toivoo, että viininvalmistusmenetelmien mukauttaminen OIV:n sääntöihin 
sisällytettäisiin aiempaa johdonmukaisemmin kahdenvälisten ja kansainvälisten 
kauppasopimusten strategisiin tavoitteisiin. Kaikkien maailmalla sallittujen menetelmien 
hyväksyminen tuontiviinien osalta on ristiriidassa sen kanssa, että eurooppalaisten viinien osalta 
OIV:n sääntöjä pyritään noudattamaan yhä tiukemmin. Tällainen menettely vääristäisikin 
kilpailua entisestään. 
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ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on tarkistanut raivaussäännöksiä koskevia 
ehdotuksiaan ja leikannut raivaustarkoituksiin varattuja määrärahoja. Raivauksen tulisi olla 
vapaaehtoinen toimenpide, jolla poistetaan viiniköynnöksiä viininviljelyyn sopimattomilta maa-
aloilta ja vaimennetaan elinkelvottomien yritysten lakkauttamisen sosiaalisia seurauksia. 
 
ETSK on tyytyväinen siihen, että komissio on muuttanut istutussääntelyn purkamisen 
alkuperäistä aikataulua. ETSK vastustaa kuitenkin edelleen täysimääräistä sääntelystä 
vapauttamista (vapauttamisajankohdan lykkäämisestä riippumatta), koska se vaarantaisi viinin 
markkinauudistuksen taloudelliset, sosiaaliset, ympäristöpoliittiset ja maisemahoidolliset 
tavoitteet. Viininviljelyn siirtämistä kulttuurisesti arvokkailta viinialueilta kustannus-
tehokkaammin viljeltäville aloille ei voida tukea viininviljelyalueiden työllisyyteen, talouteen ja 
infrastruktuuriin sekä yhteiskunnalliseen rakenteeseen, ympäristöön ja luonnonsuojeluun 
liittyvän yleisen vastuun vuoksi. 
 
ETSK kehottaa komissiota esittämään, että kansallisin määrärahoin edistetään kuluttajavalistus- 
ja menekinedistämistoimia paitsi vientimarkkinoilla myös sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota tiedotukseen, joka koskee kohtuullisen viininkulutuksen etuja 
osana terveellisiä ravintotottumuksia ja nykyaikaista elämäntapaa. ETSK korostaa, että tiedostus- 
ja menekinedistämistoimien tulisi koskea kaikkia viinirypäleistä valmistettavia tuotteita. 
 

− Yhteyshenkilö: Arturo Iniguez Yuste 

 (puh. +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 
• Maatalous erityisistä luonnonhaitoista kärsivillä alueilla 

 
− Esittelijä:  Gilbert Bros (muut eturyhmät – FR) 
 
− Viite:  oma-aloitteinen lisälausunto – CESE 1704/2007  
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

5. SOSIAALITURVA  
 

• Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen  
 
− Esittelijä:  Luca Jahier (muut eturyhmät – IT) 
 
− Viite: KOM(2007) 244 lopullinen – CESE 1711/2007 
 
− Keskeiset kohdat: 

 
ETSK on erittäin tyytyväinen komission tiedonantoon, jossa esitetään konkreettinen, 
operatiivinen suunnitelma tulevan eurooppalaisen Perheallianssin muodostamiseksi. 
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Onkin huolehdittava siitä, että ei jouduta tilanteeseen, jossa tämä uusi suunta unohtuu. 
 
Yleisemmin on tunnustettava konkreettisesti se käytännöllinen ja keskeinen panos, jonka perheet 
antavat edelleenkin yhteiskunnalle. Perhepolitiikkojen hyviä käytänteitä kartoittava 
seurantakeskus on tarkoitus perustaa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön. ETSK pitää 
tätä kannatettavana. 
 
On myös tarpeen huolehtia siitä, ettei seurantakeskus keskity ainoastaan työelämään liittyviin 
perhekysymyksin, vaan suuntaa toimintansa ennen kaikkea perheiden ja sukupolvien tarpeiden 
tunnistamiseen. Erityisen huomionarvoinen on ehdotus lastentarvikkeiden alv-kannan 
tarkistamiseksi. 
 

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

 
 

• Lemmikkieläinten terveysvaatimukset 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 

− Viite:  KOM(2007) 572 lopullinen – 2007/0202 COD – CESE 1705/2007  
 

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

6. MUUTTOLIIKE  
 
 

• Muuttoliikkeen ja kehityksen mahdollisuudet ja haasteet 
 
− Esittelijä: Sukhdev Sharma (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1713/2007 
 

− Keskeiset kohdat:  
 

• ETSK:n oma-aloitteisessa lausunnossa otsikolla "Muuttoliikkeen ja kehityksen 
mahdollisuudet ja haasteet" tarkastellaan sitä, kuinka muuttoliike voidaan nähdä 
kehityksen välineenä.  

• ETSK esittää päätelmänä, että maahanmuuttajilla on keskeinen rooli köyhyyden 
vähentämisessä lähtömaissaan rahalähetysten avulla.  
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• Jotta rahalähetysten vaikutuksia lisättäisiin, suositetaan ryhtymään toimenpiteisiin 
rahalähetyksiin liittyvien maksu- ja asiointitapahtumien kustannusten alentamiseksi ja 
rahalähetysvirtojen helpottamiseksi.  

• Komitean lausunnossa korostetaan maahanmuuttajayhteisöjen merkittävää roolia 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, kun on kyse heidän lähtömaissaan tehtävästä 
yhteisestä kehitystyöstä.  

• Tähän liittyen suositetaan, että kansainvälinen yhteisö ja kehitysorganisaatiot tekisivät 
entistä enemmän yhteistyötä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa auttaakseen niitä 
lisäämään valmiuksiaan. Tästä syystä komitea kannattaa maahanmuutto- ja 
kehitysrahaston perustamista.  

• ETSK kehottaa kaikkia toimijoita ryhtymään toimenpiteisiin aivoviennin vaikutusten 
lievittämiseksi. 

• Lausunnossa todetaan, että kierto- ja virtuaalista muuttoa helpottamalla tuetaan 
maahanmuuttajayhteisöjen valmiuksien kehittämistä sekä aivotrustien perustamista 
maahanmuuttajien lähtömaihin.  

• Komitea kehottaa kiinnittämään aiempaa suurempaa huomiota muun muassa 
muuttoliikkeen ja kehityksen alueellisiin lähestymistapoihin, joihin Afrikan unioni on jo 
sitoutunut. 

• Suositetaan, että maahanmuutto- ja kehitysyhteistyökysymykset valtavirtaistetaan muihin 
keskeisiin politiikanaloihin.  

• Komitea kehottaa politiikkojen johdonmukaisuuteen jäsenvaltioiden kansallisten ja EU:n 
maahanmuuttopolitiikkojen välillä.  

 
− Yhteyshenkilö: Susanna Baizou 
 (puh. + 32 (0)2 546 9845 – sähköposti: susanna.baizou@eesc.europa.eu) 
 
 

7. JÄRJESTÄYTYNEEN KANSALAISYHTEISKUNNAN ROOLI 
MOLDOVASSA  

 
 

• Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan rooli EU:n ja Moldovan suhteissa 
 
− Esittelijä: Evelyne Pichenot (muut eturyhmät – FR) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1714/2007 
 

− Keskeiset kohdat: 
 
ETSK muistuttaa painokkaasti, että EU:n ja Moldovan toimintasuunnitelman onnistuminen 
naapuruuspolitiikan puitteissa on sidoksissa valmiuteen kutsua kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot mukaan ja saada ne osallistumaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. 
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ETSK suosittaa rakentamaan säännölliset ja tulevaisuuteen suuntautuvat suhteet Moldovan 
kansalaisyhteiskuntaan. Siksi ETSK aikoo järjestää tapahtuman, joka käsittäisi paikallisia ja 
alueellisia toimijoita ja jonka tavoitteena olisi  
 

− Moldovan nykyisten, sekä hallituksen että unionin toimesta käyttöönotettujen 
tiedottamis- ja kuulemismekanismien arvioiminen sekä katsaus toimintasuunnitelman 
(2005–2008) täytäntöönpanoon  

− kansalaisyhteiskunnan valmistaminen ja kouluttaminen kumppanuuden jatkamiseen 
vuoden 2008 jälkeen. 

 
ETSK toivoo, että Moldovan kansalaisyhteiskunnan osallistuminen Länsi-Balkanin ja 
Mustanmeren alueelliseen vuoropuheluun tehostuu erityisesti alueidenvälisen ja rajatylittävän 
yhteistyön avulla kyseisellä, lähitulevaisuuden kannalta strategisella alueella. Euroopan unionin 
ja Moldovan yhteistyö kuuluu naapuruuspolitiikan osapuolina olevien maiden ja etenkin Venäjän 
kanssa tehtävän tiivistetyn yhteistyön piiriin. 
 

− Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 

 (puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu)  
 
 

8. KESTÄVÄ KEHITYS  
 
 

• Sopeutuminen ilmastonmuutokseen (vihreä kirja) 

 

− Esittelijä:  Frederic Adrian Osborn (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: KOM(2007) 354 lopullinen – CESE 1702/2007  
 

− Keskeiset kohdat:  
 
ETSK:n näkemyksen mukaan seuraavat avainkohdat tulisi ottaa huomioon unionin ja 
kansallisten sopeutumisstrategioiden kehittämisessä: 
 

− Strategioissa on käsiteltävä kaikkia vihreässä kirjassa mainittuja kysymyksiä, joihin 
kuuluvat rannikoiden suojelu, tulvat ja kuivuus, vesivarat, tulipalot, kansanterveys, 
maatalous ja biologinen monimuotoisuus, maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelu, 
rakentaminen jne. 

 
− Sopeutumistoimiin on varattava nykyistä huomattavasti enemmän EU:n varoja tulevissa 

ohjelmissa, ja sopeutuminen on sisällytettävä ohjelmien ja hankkeiden 
arviointiperusteisiin. 
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− EU:n ja sen jäsenvaltioiden on myönnettävä huomattavasti uusia ja lisäresursseja 
kehitysmaissa toteutettavien sopeutumistoimien edistämiseksi. 

 

− Lieventämis- ja sopeutumisstragioiden on sovittava yhteen ja täydennettävä toisiaan. 
Riskien arvioinnin ja hallinnan tulisi olla keskeinen väline tärkeysjärjestystä laadittaessa. 

 

− Eurooppalaista tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta on 
lisättävä merkittävästi. 

 

− Eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan, kuluttajien ja suuren yleisön tulisi osallistua laaja-
alaisemmin ilmastonmuutosta koskevan tiedon levittämiseen, jotta kansalaiset 
ymmärtäisivät paremmin muutokseen liittyviä ongelmia ja tarvittavia toimintatapojen 
muutoksia sen rajoittamiseksi sekä pystyisivät sopeutumaan väistämättömiin muutoksiin. 

 

− Olisi perustettava itsenäinen elin seuraamaan ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen 
sopeutumiseen tähtäävien toimien edistymistä sekä vauhdittamaan tarvittavien toimien 
toteuttamista. 

 

− Yhteyshenkilö: Annika Korzinek 

 (puh. +32 (0)2 546 8065 – sähköposti: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
 

• Vihreä kirja markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan 
liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten  

 

− Esittelijä:  Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 

 
− Viite: KOM(2007) 140 lopullinen – CESE 1697/2007  
 

− Keskeiset kohdat:  
 
Vaikka komitea ymmärtää esitetyt perustelut ja pitää niitä hyvinä ja oikeina, se olisi toivonut, 
että vihreä kirja, jonka laatiminen kesti kauan ja jonka julkaisemista lykättiin yhä uudelleen, olisi 
tuonut hieman enemmän selvyyttä siihen, miten markkinapohjaisia ohjauskeinoja aiotaan 
tulevaisuudessa käyttää. Markkinapohjaisina ohjauskeinoina mainitaan verot, käyttömaksut, 
kohdennetut tuet sekä vaihdettavat luvat ja oikeudet. 
 
Komitea kehottaa näin ollen komissiota hyödyntämään vihreällä kirjalla käynnistettyä 
keskustelua siten, että konkreettisten esimerkkien avulla esitettäisiin niin erilaisten 
ympäristönsuojeluvälineiden mahdollisuuksia ja vaikutuksia kuin niiden rajoituksia. Nyt on 
korkea aika aloittaa keskustelu työn verotuksen keventämisestä ja ympäristölle haitallisen 
toiminnan verottamisesta tulonmenetysten kompensoimiseksi. 



- 15 - 

Greffe CESE 190/2007 (fr,en,it→fi)MPM/IJ/je .../... 

 
ETSK pitää erittäin tärkeänä, että luvattu selvitys ympäristölle haitallisista tuista esitetään 
pikimmiten ja että tällaiset tuet poistetaan mahdollisimman nopeasti. Komitean mielestä 
ympäristölle haitalliset tuet vääristävät kilpailua huomattavasti, eikä julkisten varojen 
osoittaminen tällaisiin toimiin ole missään tapauksessa hyväksyttävää. 
 

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

 

• Kestävän kehityksen kansallisten neuvostojen rooli 

 

− Esittelijä:  Roman Haken (muut eturyhmät – CZ) 
 

− Viite:  oma-aloitteinen lausunto – CESE 1700/2007  
 

− Keskeiset kohdat: 
 
Yleiskatsaus kansallisten neuvostojen asemaan osoittaa tilanteen eri EU-maissa vaihtelevan 
suuresti. Eräissä jäsenvaltioissa ei ole lainkaan neuvostoa tai on vain sellainen, joka ei toimi 
aktiivisesti, ja toisten valtioiden aktiivisten neuvostojen tehtävät, kokoonpano, riippumattomuus-
aste, voimavarat ja myös toiminnan vaikutus vaihtelevat suuresti. 
 
Jäsenvaltioissa, joissa toimii vahva kansallinen neuvosto, on saatu myönteisiä kokemuksia, ja 
ETSK kehottaakin kaikkia jäsenvaltioita vahvistamaan omia neuvostojaan tai perustamaan 
toimivan ja tehokkaan neuvoston maihin, joissa sellaista ei vielä ole. 
 
ETSK suosittelee, että 
 

• neuvostoihin kuuluu edustajia yhteiskunnan kaikilta asiaankuuluvilta pääaloilta 

• neuvostot ovat riittävän riippumattomia valtionhallinnosta 

• neuvostoilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen strategioiden laadinnassa ja 
strategioiden täytäntöönpanon seurannassa 

• neuvostoilla on käytössään riittävät varat, jotta ne pystyvät tuomaan todellista lisäarvoa 
keskusteluihin ja päätöksentekoprosessiin 

• neuvostot kokoavat yhteen kokemuksiaan ja vaihtavat tietoa parhaista käytänteistä sekä 
ylläpitävät avointa vuoropuhelua muiden neuvostojen kanssa etenkin kestävän kehityksen 
neuvostojen kattojärjestön EEAC:n verkostoa vahvistamalla. 

 
– Yhteyshenkilö: Annika Korzinek 
 (puh. +32 (0)2 546 8065 – sähköposti: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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9. KULUTTAJANSUOJA  
 
 

• Aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan 
asetusehdotuksen vaikutukset muuhun EU:n lainsäädäntöön 

 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 

− Viite:  KOM(2007) 611+613 lopullinen – 2007/0212/0213 COD – CESE 1706/2007  
 

− Keskeiset kohdat:  
 
ETSK katsoo, että asianomaisten ehdotusten sisältö on hyväksyttävä, eikä sillä ole niihin 
kommentoitavaa. 
 
Sen sijaan komitea esittää näkemyksensä aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja 

pakkaamista koskevan komission ehdotuksen1  sisällöstä parhaillaan valmisteilla olevassa 

lausunnossaan2, joka on määrä hyväksyä maaliskuussa 2008 pidettävässä täysistunnossa. 

 

− Yhteyshenkilö: Maarit Laurila 

 (puh. +32 (0)2 546 9739 – sähköposti: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 
 
 

10. SOSIAALINEN YHTEENKUULUVUUS  
 
 

• Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta  
 

− Esittelijä:  Olivier Derruine (työntekijät – BE) 
 
− Viite: KOM(2007) 273 lopullinen – CESE 1712/2007 
 
− Keskeiset kohdat: 

 
Kyseessä oleva neljäs kertomus on julkaistu kahden eri ohjelmakauden taitteessa: se tarjoaa näin 
alustavan arvioinnin unionin koheesiopolitiikan vaikutuksista kaudella 2007–2013 ja on analyysi 
tähänastisista saavutuksista, mutta myös perusta keskusteluille tulevasta.  
 

                                                      
1
  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä 

direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (KOM(2007) 355 lopullinen). 

2
  Asiakokonaisuus NAT/367, esittelijä: David Sears. 
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ETSK toteaa tyytyväisenä, että Euroopan komission esittämä kertomus on laadukas ja 
yksityiskohtainen. Se kannattaa myös komission esittämää aloitetta järjestää laaja keskustelu 
koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Komitean lausuntoon sisältyy vastauksia komission 
esittämiin kysymyksiin.  
 
Komissio väittää, että erot ovat vähentyneet ja vähentyvät edelleenkin Euroopassa. 
Kertomuksessa ilmoitetaan, että seuraavan ohjelmakauden alussa yhdeksän EU:n 12:sta vuosina 
2004 ja 2007 liittyneestä jäsenvaltiosta on ylittänyt kynnysarvon, joka on 75 prosenttia 
asukaskohtaisen bruttokansantuotteen keskiarvosta. Tämä viitearvo ei ole enää olennainen 
koheesiopolitiikassa. ETSK katsoo, että asiaa olisi syytä miettiä jo nyt. 
 
Koheesiopolitiikassa käytettävien taloudellisten indikaattoreiden osalta ETSK ehdottaa 
pohdittavaksi, olisiko asianmukaisempaa käyttää seuraavassa rakennerahastovarojen 
jakovaiheessa indikaattorina ennemminkin bruttokansantuloa (BKTL) kuin BKT:ta. Tavoitteena 
on saada entistä parempi kuva elintasosta alueilla välttämällä muualla asuvista työntekijöistä ja 
suorista ulkomaisista investoinneista johtuvat vääristymät, jotka kasvattavat alueen BKT:tä, 
mutta eivät sen vaurautta, sillä a) muualla asuvat työntekijät kuluttavat tulonsa lähtöalueellaan ja 
b) aikaansaadut voitot kotiutetaan usein emoyhtiölle. 
 
ETSK:n lausunnossa esitetään kolme Euroopan aluesuunnittelun seurantakeskuksen (European 
Spatial Planning Observation Network, ESPON) laatimaa karttaa, joissa havainnollistetaan 
selkeästi vuoteen 2030 mennessä tapahtuvaa yhä suurempaa keskittymistä ja 
suurkaupungistumista, joihin Lissabonin strategian syventäminen nykyisten suuntaviivojen 
perusteella johtaisi. ESPON on hahmotellut myös yhteenkuuluvuuteen painottuvan 
vaihtoehtoisen vision, ja sitä koskeva kartta osoittaa hyvin, että olisi mahdollista laajentaa 
taloudellista keskusta ja ennen kaikkea nostaa esiin muita kehityskeskuksia (Itämeren alueet, 
Wienin, Berliinin, Varsovan ja Budapestin rajaama neliönmuotoinen alue idässä sekä Etelä-
Ranska ja Katalonia). Tässä yhteydessä ETSK muistuttaa, että on tärkeää kehittää ja toteuttaa 
monikeskuksisuutta kahdella tasolla tasapainoisen kehityksen yhteydessä, jotta vältytään 
keskittymisen haitallisilta vaikutuksilta.  
 
ETSK ottaa esille myös kumppanuuskysymyksen ja pahoittelee syvästi, ettei tässä kuulemisessa 
käsitellä työmarkkinaosapuolten ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan asemaa 
rakennerahastojen suunnittelussa, laatimisessa ja toteuttamisessa. Jäsenvaltio- ja aluetasolla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kuulemista on parannettava. Erityisesti asiakirjoihin 
reagoimista koskevien määräaikojen on oltava riittävät, ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden esittämät huomiot on otettava aiempaa paremmin huomioon. 
 

− Yhteyshenkilö: Marco Thyssen 

 (puh. +32 (0)2 546 8411 – sähköposti: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
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11. VEROTUS 
 
 

• Alueellisen verolainsäädännön vaikutus teollisuuden muutoksiin 
 
− Esittelijä:  Robert Schadeck (muut eturyhmät – LU) 

− Apulaisesittelijä: Bernard Gay (kategoria 1 – FR) 
 
− Viite:  oma-aloitteinen lausunto – CESE 1798/2007  
 
− Keskeiset kohdat:  

 
On syytä huolehtia siitä, että alueellinen verolainsäädäntö vaikuttaa myönteisesti teollisuuden 
muutoksiin. ETSK katsoo kuitenkin, että verotus ei ole keskeinen tekijä pk-yritysten 
investointipäätösten kannalta. Monikansallisissa yrityksissä sillä sen sijaan on paljon enemmän 
painoarvoa. 
 
Verokilpailu jäsenvaltioiden välillä edellyttää avoimuussääntöjä, soveltuvia indikaattoreita sekä 
mahdollisten väärinkäytösten ja haitallisten käytäntöjen yksilöimistä. Kansallisten järjestelyiden 
koordinoinnin puute johtaa verottamatta jättämiseen, väärinkäytöksiin tai yhtenäismarkkinoiden 
toiminnan vääristymiseen. Lisäksi tilanne aiheuttaa EU:n kokonaisverotulojen epävakautta – tai 
jopa pienentymistä. Rajoittamaton verokilpailu yhteisön sisällä saattaisi lisätä vähiten liikkuvien 
verovelvollisten verorasitusta ja muuttaa verotuksen jakautumista, mikä vahingoittaisi sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Pk- ja palveluyrityksillä on heikoimmat edellytykset hyötyä verokilpailusta. 
Komitea suosittelee, että käynnistettäisiin kyseisiä yrityksiä niiden kansainvälistymisessä tukevia 
toimia. 
 
Verorasituksen siirtäminen vähiten liikkuviin tuotantotekijöihin saattaa vähentää kyseisten 
yritysten kilpailukykyä. Kansallisen bruttokansantuotteen kasvu kärsii verorasituksen siirrosta, 
mikä saattaa vähentää mahdollisuuksia julkisiin investointeihin. Vaikka verokilpailun myötä 
jokaisen valtion on parannettava julkisten menojensa hallintaa, tätä ei tule tehdä julkisten 
palveluiden eikä sosiaalisen suojelun kustannuksella. 
 
Komitea tukee jäsenvaltioiden sitoumusta poistaa viimeistään vuonna 2010 joukko haitallisia 
verojärjestelmiä ja kehottaa komissiota jatkamaan samansuuntaista toimintaansa. Se tukee myös 
komission politiikkaa, jonka tarkoituksena on saada julkiset tuet, myös yrityksille valikoiden 
myönnettävät veroedut, hyödyttämään teollisuuden muutosten ja aluekehityksen kestäviä 
tavoitteita kuitenkin siten, että ne ovat koko ajan kilpailupolitiikan mukaisia. 
 
Komitea katsoo, että yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan myötä sisämarkkinoista saataisiin 
mahdollisimman suuri hyöty säilyttäen samalla jäsenvaltioiden riippumattomuus verotusasioissa. 
ETSK pitää toivottavana, että tämä vapaaehtoinen hanke käynnistettäisiin mahdollisimman 
monessa jäsenvaltiossa ja että jäsenvaltiot siirtymäajan päättyessä soveltaisivat kaikkiin 
veronmaksajiin yhtä ainoaa veropohjajärjestelmää. On myös syytä tarkastella kyseisen 
veropohjan vaikutusta verokantoihin, joiden väliset erot uhkaavat lisääntyä. Tässä yhteydessä 
voitaisiin määritellä vähimmäisverokanta. 
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Komitean mielestä petosten torjunnan tulee olla etusijalla. Se suosittelee, että komissio tiivistäisi 
verokäytäntöjen seurantaa tietyissä veroparatiiseissa. 
 

− Yhteyshenkilö: José Miguel Cólera Rodríguez 

 (puh. +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 
 

• Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero 
 Ryhmään C kuuluva lausunto 
 

− Viite: KOM(2007) 587 lopullinen – CESE 1716/2007 
 

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

 
 

12. YHTEISÖN SÄÄNNÖKSET  
 
 

• Mittayksiköt 
 
– Esittelijä:  Bryan Cassidy (työnantajat – UK) 
 
– Viite:  KOM(2007) 510 lopullinen – 2007/0187 COD – CESE 1694/2007 
 
– Yhteyshenkilö: Claudia Drewes-Wran  

 (puh. +32 (0)2 546 8067 – sähköposti: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


