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Täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen Neelie Kroes, joka käytti puheenvuoron aiheesta 
"Valtiontuen uudistaminen Lissabonin strategiaa ajatellen: esimerkkinä innovaatiot". 
 
 

1 EU:N "K-SUUNNITELMA": KANSANVALTA, 
KUUNTELEMINEN JA KESKUSTELU 

 

• EU:n tulevaisuutta koskeva pohdinta –"K-suunnitelma": kansanvalta, 
kuunteleminen ja keskustelu 

− Esittelijä: Jillian van Turnhout (muut eturyhmät – IE) 

− Viite: KOM(2005) 494 lopullinen – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

− Avainkohdat: 

Komitea päätti omasta tahdostaan vastata Euroopan komission tiedonantoon lyhyellä ja yksinomaan 
operatiivisiin kysymyksiin keskittyvällä lausunnolla. Lausunnossa esitetään pieni joukko konkreettisia 
toimenpiteitä, joihin ryhtymällä komitea voisi käsityksensä mukaan joko yksinään tai yhteistyössä 
muiden toimielinten kanssa antaa merkittävän panoksen pohdinta-aikana ja sen jälkeen käytävään 
laajaan keskusteluun. Lausunnon kaksi keskeistä sanomaa ovat seuraavat: Ensinnäkin olisi otettava 
ennakolta huomioon perustuslakisopimuksen määräykset demokratian toteutumisesta unionissa. 
Tämä voidaan tehdä edistämällä kansalaiskeskustelua sekä Euroopan työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelua osallistuvan demokratian toteuttamiseksi entistä paremmin jo nyt. Toiseksi olisi 
varmistettava, että järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja sen edustajat saavat äänensä kuuluville 
asiasta käytävässä laajassa keskustelussa. 
 

– Yhteyshenkilö: Martin Westlake 
 (puh: +32 (0)2 546 9226 – sähköposti: martin.westlake@esc.eu.int) 
 
 

2 OSAAMINEN, INNOVAATIOT, KILPAILUKYKY JA 
TYÖLLISYYS: LISSABONIN STRATEGIA JA VALTIONTUET 

 

• Eteneminen kohti eurooppalaista osaamisyhteiskuntaa – järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan panos Lissabonin strategiaan 

− Esittelijä: Jan Olsson (muut eturyhmät – SE) 
− Apulaisesittelijät: Eva Belabed (työntekijät – AT) 

    Joost van Iersel (työnantajat – NL) 

− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1500/2005 
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− Avainkohdat: 

 Jäsenvaltioiden, komission, Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden parlamenttien, yritysten ja 
rahoituslaitosten sekä kansalaisyhteiskunnan on sitouduttava sellaisen eurooppalaisen osaamisalueen 
luomiseen, joka on tarkoitettu kaikille kansalaisille, järjestöille ja yrityksille ja joka perustuu selvästi 
määriteltyihin tavoitteisiin, vertailuanalyyseihin, aikatauluihin sekä selvään vastuunjakoon.  

 
 Eurooppalaisen osaamisalueen ja sisämarkkinoiden yhteistoiminta luo uutta kasvupotentiaalia. Sen 

vuoksi ne sisämarkkinoiden esteet, jotka haittaavat siirtymistä osaamistalouteen, on poistettava 
mahdollisimman nopeasti.  

 
 Työntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden vapaata liikkuvuutta onkin edistettävä samalla kun 

turvataan asianmukaiset palkat ja työolot.  
 
 EU:n, sen jäsenvaltioiden ja alueiden on suunnattava julkista rahoitusta investointeihin, jotka tukevat 

kasvua. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä yksityisten sidosryhmien kanssa sitouduttava toteuttamaan 
osaamisen lisäämiseen tähtääviä kansallisia ohjelmia, ja myös EU:n olisi osallistuttava kyseisten 
ohjelmien rahoittamiseen. 

 
 ETSK kehottaa pitämään kiinni tutkimus-, innovaatio-, ja koulutustoiminnan rahoitusnäkymiä 

vuosina 2007–2013 koskevista komission ehdotuksista. 
 
 ETSK kehottaa yrityksiä, rahoituslaitoksia ja yksityisiä säätiöitä lisäämään investointejaan 

osaamistalouteen. Niitä tulisi tukea tässä toiminnassa verokannustimilla. 
 
 Euroopan komissiolla tulisi olla nykyistä enemmän toimivaltaa suuntaviivojen määrittämisessä sekä 

edistymisen seurannassa. 
 
 ETSK ehdottaa, että käynnistetään jatkuva ohjattu vuoropuhelu päätöksentekijöiden motivoimiseksi 

kaikilla tasoilla sekä kansalaiskeskustelun edistämiseksi.  
 
 Jäsenvaltioiden parlamenteilla ja talous- ja sosiaalineuvostoilla on erittäin tärkeä rooli asiassa, ja 

niiden onkin osallistuttava sitä koskeviin keskusteluihin. Myös paikallis- ja aluetason toimijat on 
kutsuttava mukaan.  

 
 Yksityisten sidosryhmien tulisi toimia ja kantaa vastuunsa ja antaa todellinen panoksensa ryhtymällä 

konkreettisiin toimenpiteisiin. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja kansalaiskeskustelu ovat 
tärkeitä välineitä, joiden avulla voidaan edistää elinikäistä oppimista sekä innovaatio- ja 
teknologiapoliittisia toimia.  

 
 Edellytykset osaamisyhteiskunnan perustamiselle tulisi luoda kasvuun ja työllisyyteen keskittyvällä, 

asianmukaisella makrotalouspolitiikalla. Tällöin etusijalle olisi asetettava poliittiset toimet uuden 
teknologian kysynnän lisäämiseksi.  

 
 ETSK toistaa vaatimuksensa, että elinikäisen oppimisen peruskirja on pantava täytäntöön kaikilla 

tasoilla. Peruskirjan täytäntöönpanoa olisi tuettava julkisilla ja yksityisillä investoinneilla sekä 
rakennerahastovaroilla. Työllisyyspolitiikalla sekä uudenmuotoisella sosiaalisella suojelulla on luotava 
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suotuisat olosuhteet, jotka antavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua täysipainoisesti elinikäiseen 
oppimiseen. 

 
 Teollisuusalueita, teknologiapuistoja ja muita innovatiivisia ympäristöjä olisi tuettava. 
 
−  Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 
 (puh: +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 

• Teknologiapuistot ja teollinen muutos 

− Esittelijä: János Tóth (muut eturyhmät – HU) 
− Apulaisesittelijä: Jiri Kubícek (kategoria 2 – CZ) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1494/2005 

− Avainkohdat: 

Tässä käsiteltävässä oma-aloitteisessa lausunnossa pyritään tuomaan esille teollisuuspuistojen tarjoamat 
mahdollisuudet ja niitä yhdistävät tekijät Euroopan unionin tehtävien näkökulmasta. Teollisuuden 
muutosten yhteydessä ja laajentumisen jälkeisessä tilanteessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistäviin perusrakenteisiin 
 
Teollisuus-, teknologia- ja tiedepuistot ja muut vastaavat rakenteet toimivat innovaatiokeskuksina ja 
edistävät vuosien 2005–2008 talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen sekä Lissabonin strategian 
nykyvaiheelle ominaisten keskeisten tavoitteiden toteuttamista. Puheena olevan oma-aloitteisen 
lausunnon myötä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pyrkii edistämään yhtäältä 15:ssä vanhassa 
jäsenvaltiossa ja toisaalta kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa toimivien vastaavien rakenteiden 
yhteistyötä sekä edesauttamaan niiden kehittämistä. Lisäksi komitea pyrkii parantamaan Euroopan 
komission myöntämien tukien saatavuutta ja rahoitusmenettelyjä, joita unionin muut toimielimet 
tarjoavat teollisuus-, teknologia- ja tiedepuistoille ja muille vastaaville yksiköille kaikissa unionin 
jäsenvaltioissa. 
 
Teollisuuspuistoilla on aivan erityinen rooli innovoinnin edistäjinä. Tämän vuoksi teollisuuspuistojen 
verkostoa luotaessa ei riitäkään, että otetaan huomioon tiukasti teollisuuteen ja maatalouteen liittyvät 
näkökohdat. Yliopistojen ja akateemisen maailman tarjoamat henkiset voimavarat käyvät niin ikään 
entistä välttämättömämmiksi pyrittäessä vastaamaan taloudellisiin haasteisiin.  
 
Innovaatiokeskukset muodostavat tietyllä alueella tai tietyssä maassa toimiville yrityksille (voittoa 
tavoittelematta tai kaupalliselta pohjalta) tuottamiensa palvelujen myötä sillan tieteen ja talouden välille. 
Innovaatiokeskukset ja siirtovirastot toimivat prosessissa välittäjinä auttamalla yrityksiä hyödyntämään 
tutkimuksen saavutuksia.  
 
Tutkimus- ja tiedepuistoja on perustettu monille alueille hyvinvoinnin perustaksi ja moninaisten 
tieteellisten mahdollisuuksien tuottamiseksi.  
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että Euroopan unionin on aktiivisesti edistettävä teollisuus- ja 
teknologiapuistojen perustamista ja kehittämistä innovaatiokeskuksina jäsenvaltioissa ja niiden alueilla. 
Näin taataan vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden täydellinen integrointi laajentuneisiin sisämarkkinoihin, 
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jotka ovat yksi keskeisistä tekijöistä uudistettuun Lissabonin strategiaan perustuvassa kasvu- ja 
kehityskumppanuudessa. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että tarvitaan kolmella tasolla – unionin tasolla sekä 
kansallisella ja alueellisella/paikallisella tasolla – toteutettavaa unionin politiikkaa, jolla kehitetään 
teollisuus- ja teknologiapuistojen verkostoja. 
 
ETSK toivoo yhteistyötä jäsenvaltioiden työnvälitystoimistojen sekä kaikkien työpaikkojen lisäämisestä 
kiinnostuneiden unionin tason institutionaalisten toimijoiden välille. Tavoitteena on varmistaa, että puistot 
voivat jatkossakin luoda uusia työpaikkoja ja hyödyntää verkostoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea korostaa, että on tärkeää luoda innovaatiokeskuksina toimivien 
teollisuuspuistojen ja -alueiden eurooppalainen foorumi (eurooppalainen innovaatiokeskusten foorumi). 
Sen ansioista voitaisiin muodostaa yhteisiä strategisia näkökantoja ja laatia yhteisiä toimia kapasiteetin 
kehittämiseksi. Lisäksi ETSK korostaa, että on tärkeää luoda mahdollisuudet teollisuuden ammatti- ja 
ammattialajärjestöjen kulttuuriselle kehitykselle yhteistyössä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
asianomaisten toimijoiden kanssa. 
 
− Yhteyshenkilö: Pol Liemans 
 (puh: +32 (0)2 546 8215 – sähköposti: pol.liemans@esc.eu.int) 
 

• Rakenneuudistukset ja työllisyys 

– Esittelijä: Gustav Zöhrer (työntekijät – AT) 
– Apulaisesittelijä: Daniel Soury-Lavergne (kategoria 1 – FR) 

– Viite: KOM(2005) 120 lopullinen – CESE 1495/2005 

– Avainkohdat: 

ETSK suhtautuu myönteisesti komission valitsemaan laajaan ja monialaiseen tarkastelutapaan. 
Teollisuuden muutos ja asianomaisten toimijoiden kyky sopeutua siihen ovat kilpailukyvyn 
säilyttämisen olennaisia tekijöitä. Onnistuminen riippuu kuitenkin muutoksen seurausten sosiaalisesta 
hallinnasta. 
 
Komitea on periaatteessa samaa mieltä komission analyysistä, mutta olisi kuitenkin toivonut 
syvällisempää selvitystä ilmiöstä. Se on komission tavoin vakuuttunut erityisesti siitä, että 
rakenneuudistusten ei tarvitse tarkoittaa sosiaalista taantumista eikä taloudellisia tappioita, vaan niiden 
on sen sijaan oltava osa kasvu- ja työllisyysstrategiaa. 
 
ETSK kannattaa ajatusta, että rahoitusvälineitä uudistettaessa ne suunnattaisiin nykyistä enemmän 
rakenneuudistuksen ennakointiin ja hallintaan. 
 
Teollisuuspolitiikassa on komitean näkemyksen mukaan nyt ennen kaikkea syvennettävä alakohtaista 
lähestymistapaa, joka mahdollistaa toimien räätälöinnin aloittain. Yrityslainsäädännön parantaminen 
on keskeinen seikka, jota tulee kuitenkin vielä konkretisoida ja täsmentää. 
 
Teknologia-aloitteet ja erityisesti teknologiayhteisöt ovat lisäksi yksi tärkeimpiä keinoja tilanteen 
parantamiseksi. Tulee myös huolehtia innovaatioille suotuisan ympäristön luomisesta. 
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Kilpailupolitiikkaa tarkasteltaessa herää kysymys, ovatko tällä hetkellä käytössä olevat välineet 
riittäviä. Valtiontukien, rakenneuudistusten ja tuotannon siirtämisen väliset suhteet tulee ottaa 
nykyistä paremmin huomioon. 
 
Erityisesti alakohtaisen työmarkkinavuoropuhelun kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Komitea 
on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että työmarkkinaosapuolilla voi niiden alakohtaisen 
asiantuntemuksen ansiosta olla erityinen rooli viranomaisten varoittamisessa. Tätä välinettä ei 
kuitenkaan tule käyttää vain kriisitilanteissa. Eurooppalaisilla yritysneuvostoilla on merkittävä rooli 
yritysten rakenneuudistuksissa. Rakenneuudistukset tulee sen vuoksi ottaa huomioon eurooppalaisia 
yritysneuvostoja koskevan direktiivin tarkistamiseen liittyvissä kuulemisissa. Kuulemisten tulee 
kuitenkin kattaa laajempi ala. 
 
ETSK suhtautuu periaatteessa myönteisesti rakenneuudistuksia käsittelevän foorumin perustamiseen. 
Foorumin tavoitteena on oltava parhaiden käytänteiden esitteleminen ja niiden noudattamisen 
paikallisten esteiden (sääntelyn) analysoiminen. 
 
Komissio on ilmoittanut julkaisevansa työoikeuden kehittämistä käsittelevän vihreän kirjan. Juuri 
rakenneuudistuksen yhteydessä työoikeuden kehittämisen tavoitteena on oltava joustavuuden ja 
turvallisuuden tasapainoinen suhde. 
 
Liikkuvuuden edistämiseksi unionissa on esitetty vain yksi ehdotus, direktiiviehdotus 
lisäeläkeoikeuksien siirrettävyyden parantamisesta, mikä vaikuttaa riittämättömältä. 

 
– Yhteyshenkilö: José Miguel Cólera 
 (puh: +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Valtiontuen toimintasuunnitelma 

– Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 

– Viite: KOM(2005) 107 lopullinen – CESE 1483/2005 

– Avainkohdat: 

 Komitea kannattaa yhteisön valtiontukipolitiikan ajanmukaistamista uuden ennakoivan 
lähestymistavan ja yhteisön uusien yleisten puitteiden pohjalta. Komitea antaa lausunnossaan asiaa 
koskevia yksityiskohtaisia suosituksia.  

 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh: +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Kilpailukyky ja innovointi 

– Esittelijä: Bernhard Welschke (työnantajat – DE) 
– Apulaisesittelijä: Lucia Fusco (muut eturyhmät – IT) 

– Viite: KOM(2005) 121 lopullinen – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 

– Avainkohdat: 
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Komitea kehottaa komissiota esittämään puiteohjelman tavoitteet ja rakenteen nykyistä vieläkin 
selkeämmin. 
 
Se katsoo, että ohjelmien ja yksittäisten toimenpiteiden nivominen yhteen luo lisäarvoa. 
 
ETSK kehottaa komissiota selventämään kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman yhteydet 
muihin asiaa koskeviin nykyisiin ja tuleviin aloitteisiin. 
 
Komitea seuraa huolellisesti puiteohjelman toteuttamista. Komitea pidättää itsellään oikeuden esittää 
uusia suosituksia saatujen kokemusten tai puiteohjelman väliarvioinnin johdosta. 

 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• Neuvotteluasiakirja innovaatiotuesta 

– Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 

– Viite: KOM(2005) 436 lopullinen – CESE 1498/2005 

– Avainkohdat: 

Komitea suhtautuu myönteisesti komission asiakirjaan, jossa määritetään kriteerit tuen 
kohdistamiseksi entistä tehokkaammin ja pyritään yksinkertaistamaan sääntelypuitteita. 
 
Euroopan kilpailukyky on riittämätön paljolti siitä syystä, että innovointi on vaatimatonta, mikä 
puolestaan johtuu usein markkinahäiriöistä. Jos ei innovoida, seurauksena on unionin rappeutuminen 
niin kulttuurisessa kuin taloudellisessakin mielessä. 
 
ETSK on jo aiemmissa lausunnoissaan ottanut kantaa useisiin komission esittämiin kysymyksiin. 

 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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3 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ ETENKIN ENERGIA-ALALLA 

 

• Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelma 

– Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
– Apulaisesittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 

– Viite: KOM(2005) 119 lopullinen – 2005/0043 COD – 2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 

– Avainkohdat: 

Komission ehdotus nostaa tähänastisia määrärahoja ja suunnata lähes kahdeksan prosenttia EU:n 
kokonaisbudjetista kyseisten tavoitteiden saavuttamiseen on toivottava ja ehdottoman välttämätön 
ensiaskel oikeaan suuntaan.  
 
Komitea vetoaa jäsenvaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehiin sekä eurooppalaiseen teollisuuteen, 
jotta ne vaikuttaisivat siihen, että kolmen prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian. 
 
Komitea on tyytyväinen komission aikomukseen yksinkertaistaa hallintomenettelyjä, vähentää niihin 
liittyvää taakkaa ja tehostaa näin eurooppalaisia tutkimusohjelmia. 
 
Se on tyytyväinen komission aikomukseen nivoa pk-yritykset aiempaa tiiviimmin mukaan tutkimus-, 
kehittämis- ja innovointitoimiin. 
 
Lausunto sisältää monia yksityiskohtaisia huomioita ja suosituksia. 
 

– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Uusiutuvat energialähteet 

– Esittelijä: Ulla Sirkeinen (työnantajat – FI) 
– Apulaisesittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 

– Viite: oma-aloitteine n lausunto – CESE 1502/2005 

– Avainkohdat: 

Uusiutuvilla energialähteillä on merkittävä asema EU:n energialähteiden yhdistelmässä ja että niillä on 
hyvät mahdollisuudet kasvattaa osuuttaan sekä energian kokonaiskulutuksessa että -tuotannossa. EU 
tarvitsee tasapainoista energialähteiden yhdistelmää, jossa kiinteillä polttoaineilla, kaasulla, 
ydinenergialla ja uusiutuvilla energialähteillä on kullakin roolinsa. Vaikka uusiutuvilla energialähteillä 
on mahdollisuutensa kehittyä tärkeäksi osaksi tulevaa energialähteiden yhdistelmää, ne eivät vielä 
pitkään aikaan pysty korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja ydinenergiaa. Enimmäkseen 
epäsäännölliset energialähteet herättävät kysymyksiä sähkön siirron vahvistamisesta ja 
toimitusvarmuudesta (usein rajaksi mainitaan 15–20 prosenttia sähkön kokonaistuotannosta). 
 
Lausunnossa tunnustetaan, että uusiutuvia energialähteitä on tuettava, kunnes ne ovat riittävän 
kehittyneitä markkinoille. Toisaalta on otettava huomioon sellaiset oleelliset näkökohdat kuin 
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muutokset maailmanlaajuisilla energiamarkkinoilla (hintakehitykset), kilpailukyky, 
työllisyysvaikutukset ja talouskasvu. Nykyiset tukijärjestelmät aiheuttavat suuria kustannuksia, ja 
usein niiden saavuttamaa kilpailuasemaa markkinoilla ei oteta huomioon. Kaiken kaikkiaan 
tukijärjestelmien kustannustehokkuutta ja tehokkuutta on tarkistettava jatkuvasti, ja muutoksista 
asianomaisilla markkinoilla on seurattava tukitarpeen ja -tason uudelleenarviointi. Erityisen tärkeitä 
ovat myös EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutukset. Komitea kannattaa uusiutuvien 
energialähteiden tukemisessa EU:n yhteistä lähestymistapaa, jolla voitaisiin välttää synergian 
menestyksiä, tarpeettoman korkeita kustannuksia sekä markkina-aloitteiden ja kannustinten puutetta. 

 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 

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

4 VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS 
 

• Haagin ohjelma – vapaus, turvallisuus ja oikeus 

– Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – ES) 

– Viite: KOM(2005) 184 lopullinen – CESE 1504/2005 

– Avainkohdat: 

Tampereella pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta on nyt kulunut viisi vuotta, mutta asetettuja 
tavoitteita ei ole saavutettu. EU ei ole vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva yhtenäinen 
alue. Vaikka Haagin ohjelma ei ole kovinkaan kunnianhimoinen, sen tavoitteet ovat hyvin mittavia. 
 
Todellisen yhteisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luominen edellyttää, 
että nämä kolme ulottuvuutta ovat asianmukaisesti tasapainossa. Haagin ohjelmassa riittävää 
tasapainoa ei ole saavutettu. Tulevissa turvallisuuspolitiikoissa on suojeltava vapauden ja oikeuden 
arvoja. ETSK katsoo, että politiikkojen lähtökohdaksi on otettava ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelemiseksi tehty yleissopimus sekä EU:n perusoikeuskirja. 
 
ETSK toivoo turvallisuuspolitiikan olevan tehokasta ja puolustavan kansalaisia vapaassa, avoimessa 
yhteiskunnassa, jossa on vallalla oikeusvaltioon tukeutuva laki ja oikeus. Jos terrorismin torjumiseksi 
säädetään suhteettoman ankaria lakeja, joissa ihmisoikeudet uhrataan turvallisuuden alttarille, 
terroristeille annetaan erävoitto. Euroopan kansalaisyhteiskunnan on oltava asiassa kriittinen ja 
toimittava aktiivisesti. 
 
ETSK toivoo, että Euroopan unionin kansalaisuutta ja aktiivisen kansalaisuuden käsitettä kehitetään 
entisestään. 
 
Maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille on taattava oikeudenmukainen kohtelu. Sen on 
pohjauduttava ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja perusoikeuskirjaan sekä syrjinnänvastaiseen 
lainsäädäntöön. On laadittava maahantulo- ja kotouttamispolitiikkoja. 
 
Yhtäkään Haagin ohjelmassa ja Euroopan komission toimintasuunnitelmassa asetettua tavoitteita ei 
voida saavuttaa ilman riittävää rahoitusta. Euroopan komissio teki huhtikuussa 2005 ehdotukset 
kolmeksi puiteohjelmaksi. ETSK laatii niistä parhaillaan lausuntoja. 
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– Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
 (Puh: +32 (0)2 546 9618  – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

• Turvallisuus ja vapauksien suojelu 
− Esittelijä: Miguel Ángel Cabra de Luna (muut eturyhmät – ES) 

− Viite: KOM(2005) 124 lopullinen – 2005/0034 CNS – CESE 1496/2005 

− Avainkohdat: 

ETSK tukee päättäväisesti rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa ja korostaa, että EU:n on jatkettava 
terrorismin ja rikollisuuden torjunnan vakiinnuttamisprosessia. 
 
Jäsenvaltioiden on tehtävä todella tehokasta poliisi- ja tiedusteluyhteistyötä ja koordinoitava 
toimintaansa sekä oikeudellista yhteistyötään. 
 
Torjuttaessa terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta ei kuitenkaan saa asettaa kyseenalaisiksi 
yksilöiden vapauksia eikä oikeusvaltiota. 
 
Komissio pyrkii ehdottamiensa erityisohjelmien avulla tukemaan vuosien 2007–2013 
rahoitusnäkymissä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittämistä. 
Ohjelmissa turvallisuuskäsitettä laajennetaan siten että se kattaa myös kansalaisuuden. Puiteohjelma 
tuottaa lisäarvoa eurooppalaisella ulottuvuudellaan, mikä mahdollistaa unionin ja jäsenvaltioiden 
toimien yhteisvaikutuksen. 
 
Säännökset ja ehdotettujen välineiden hallinnointi on tarkoitus yksinkertaistaa. Rahoitus 
rationalisoidaan, ja toimet voidaan asettaa joustavasti tärkeysjärjestykseen. Samalla lisätään 
avoimuutta. 
 
Ponnisteluissa on keskityttävä operatiivisiin näkökohtiin, etenkin terrorismin torjuntaan liittyviin 
toimiin, ja miellettävä terrorismi erityisen salakavalan rikollisuuden ilmentymäksi, johon on 
vastattava pikaisesti.  
 

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

5 SOSIAALINEN YHTEISVASTUU 
 

• Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 

− Esittelijä: Mária Herczog (muut eturyhmät – HU) 

− Viite: KOM(2005) 225 lopullinen – 2005/0107 COD – CESE 1507/2005 

− Avainkohdat: 
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• ETSK tukee voimakkaasti Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta (2007) ja sen 
tavoitteita. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamista kaikille voidaan perustella sosiaalisin ja 
taloudellisin argumentein. 

 
• ETSK on aina korostanut, että perustamissopimuksen 13 artiklassa määritellyn syrjinnän 

poistamiseksi tarvitaan tähänastista selvästi konkreettisempaa kehitystä. Todellisten muutosten 
aikaansaamiseksi on kuitenkin oleellista arvioida asianmukaisesti tähänastista edistystä sekä huolehtia 
teemavuosien seurannasta. 

 
• ETSK:n mielestä kaikille EU:n alueella oleskeleville tulisi taata yhtäläiset mahdollisuudet nauttia 

kaikista ihmisoikeuksista ilman syrjintää. Komitea katsoo, että kaiken 13 artiklassa mainitun 
syrjinnän tulisi olla kiellettyä työssä, perus- ja ammatillisessa koulutuksessa, sosiaalisessa suojelussa, 
sosiaalietuuksien alalla sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa, jolloin vältetään eri 
syrjintätyyppien välinen hierarkia. 

 
• ETSK pitää edelleen tärkeänä valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden, asianomaisten 

vähemmistöryhmien, yksityisten ja julkisten työnantajien, osuus- ja yhteisötalouden toimijoiden, 
palkansaajien ja alueiden edustajien osallistumista toiminnan kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa. 

 
• ETSK katsoo, että suunniteltu talousarvio on hyvin niukka verrattuna tavoitteisiin ja tarpeisiin. 

Tulisikin kiinnittää huomiota käytettävissä olevien resurssien kohdentamiseen, jotta voidaan 
varmistaa, että niitä ensisijaisesti tarvitsevat myös voivat niitä hyödyntää. 

 
− Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 
 (Puh: +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Sosiaalisten näkökohtien sisällyttäminen talouskumppanuussopimuksista 
käytäviin neuvotteluihin 

− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
− Apulaisesittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – FR) 

− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1497/2005 

− Avainkohdat: 

Lausuntoluonnos sisältää seuraavat päätelmät ja suositukset: 
 
• Talouskumppanuussopimusten täysimittainen tehokkuus ja onnistuminen riippuu siitä, miten 

pitkälle varmistetaan talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoiden osallistuminen sopimusten – ja 
etenkin vaikutustutkimusten – suunnitteluun, laatimiseen ja toteuttamiseen sekä sopimuksiin 
liittyviä sosiaalisia näkökohtia koskeviin neuvotteluihin ja määrittelyyn. 

• Talouskumppanuussopimukset ovat mittava haaste EU:lle ja maailmantaloudelle. Sopimukset 
tehdään kuitenkin aiottua myöhemmin. 

• Talouskumppanuussopimusten avulla toteutettava ensimmäinen ja perusluonteinen toimenpide 
on eri alueilla toimivien työntekijä-, työnantaja-, kuluttaja-, tasa-arvo- ja muiden järjestöjen 
vahvistaminen. Kyseiset järjestöt kehittävät osaltaan toimintatapoja ja ohjaavat 
yhteisymmärrystä kohti toimia, joilla nopeutetaan inhimillistä, sosiaalista ja taloudellista kehitystä. 
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• Tärkeimmät sosiaali- ja tasa-arvonäkökohdat, työllisyysmahdollisuuksien edistäminen sekä 
sosiaalisen suojelun varmistaminen on nivottava mukaan neuvotteluihin ja muunnettava 
myöhemmin neuvottelutuloksiin pohjautuviksi konkreettisiksi toimiksi.  

• Maiden välisten erojen vuoksi maat tulisi ryhmitellä, ja tällaisiin alueisiin tulisi soveltaa 
sisällöltään erilaisia talouskumppanuussopimuksia. 

• ETSK ehdottaa, että perustetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua käyviä alueellisia 
komiteoita, joissa yhteiskunnallis-ammatilliset toimijat voisivat antaa panoksensa 
yhteiskunnallisten kehitysohjelmien suunnitteluun ja muotoiluun sekä varmistaa kyseisten 
ohjelmien seurannan ja toteuttamisen. Kyseiset komiteat voisivat käsitellä 
talouskumppanuussopimusten taloudellisia, yhteiskunnallisia ja alueellisia vaikutuksia. 

• Olisi myös korostettava, että AKT-maat ovat kehitystasoltaan hyvin erilaisia. Näin ollen 
komission on ponnisteltava huomattavasti ja etsittävä yksittäisten alueiden ominaispiirteitä, johon 
keskitetään kansalaisyhteiskunnan huomio ja tavoitteet. 

• Vaikka vapaakaupalla ei sinällään torjutakaan nälkää tai köyhyyttä eikä se myöskään ole paras 
mahdollinen väline kestävän kehityksen toteuttamiseksi, se voi kuitenkin 
kumppanuushankkeessa osaltaan edistää kilpailukykyä. 

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

• Pelastuspalvelu 
– Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
– Viite: KOM(2005) 137 lopullinen – CESE 1491/2005 
– Yhteyshenkilö: Annika Korzinek 
 (puh: +32 (0)2 546 8065 – sähköposti: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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6 RAHOITUSPALVELUT, VEROTUS JA KAUPPA 

 

• Rahoituspalvelut 

– Esittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – BE) 

– Viite: KOM(2005) 177 lopullinen – CESE 1508/2005 

– Avainkohdat: 

ETSK katsoo, että tilannearvion laatiminen siitä, mitä rahoituspalveluiden alalla on saavutettu ja mitä 
on vielä tehtävä, antaa EU:lle mahdollisuuden edistyä huomattavasti Euroopan talouden 
elvyttämisessä. 
 
EU voi edetä merkittävästi rahoituspalveluihin liittyvien Lissabonissa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa käsittelemällä tiettyjä keskeisiä asioita. Lausunnossa näitä asioita tarkastellaan 
yksityiskohtaisesti.  
 
ETSK kannattaa vahvasti pyrkimyksiä vahvistaa ja syventää EU:n kansainvälisten kilpailijoiden, 
kuten Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan ja Intian, kanssa käytävää, sääntelyä koskevaa vuoropuhelua. 
 

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

• Asuntoluotot 

– Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 

– Viite: KOM(2005) 327 lopullinen – CESE 1503/2005 

– Avainkohdat: 

Komitea on yhtä mieltä komission esittämästä tavoitteesta, mutta katsoo, että alan täydellinen 
yhdentäminen on lyhyellä aikavälillä vaikeaa. Lausunnossa tarkastellaan ja käsitellään erityisesti 
kuluttajansuojelua, oikeudellisia näkökohtia, asuntoluottovakuuksia ja asuntoluottojen rahoittamista 
koskevia kysymyksiä. 

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

• Kuudennen arvonlisäverodirektiivin poikkeuksien rationalisointi ja 
veropetoksia koskevat toimet 

− Esittelijä: Viliam Páleník (muut eturyhmät – SK) 

− Viite: KOM(2005) 89 lopullinen –2005/0019 CNS – CESE 1501/2005 

− Avainkohdat: 

ETSK kannattaa arvonlisäverojärjestelmän yksinkertaistamista sisämarkkinoilla komission 
tiedonannossa KOM(2000) 348 lopullinen esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.  
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ETSK:n lausunnossaan esittämät huomautukset koskevat seuraavia kysymyksiä: erityispoikkeusten 
karsiminen, veropetosten ja veronkierron torjuminen, verovelvollisryhmät, toimivien yritysten siirrot 
ja sijoituskullan verotus, käyvän arvon käyttö veron perusteena (komitea huomauttaa tässä 
yhteydessä, että käypä arvo ja arvon merkittävä ero on määriteltävä selvästi), investointitavaroihin 
sovellettavien maksetun arvonlisäveron vähennysten oikaisemista koskevien säännösten soveltaminen 
palveluihin sekä käännetyn verovelvollisuuden mekanismin hyödyntäminen veropetosten ja 
veronkierron ehkäisemiseksi.  
 
Ehdotus neuvoston direktiiviksi on toteutuskelpoinen. Lisäksi se vastaa komission tavoitetta – johon 
se sitoutui 7. kesäkuuta 2000 antamassaan tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille – 
karsia kuudenteen arvonlisäverodirektiiviin perustuvia ja voimassa olevia monia poikkeuslupia. ETSK 
korostaa kuitenkin, että yhteisen arvonlisäverojärjestelmän yksinkertaistamista ja tehostamista 
ajatellen paljon hyödyllisempää olisi arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön nykyistä kattavampi 
tarkistaminen ja verosäännösten yhtenäistäminen. 
 
ETSK katsoo, että mikäli ehdotus pannaan asianmukaisesti ja nopeasti täytäntöön, se on askel 
oikeaan suuntaan. Komitean mielestä että yhteisen arvonlisäverojärjestelmän yksinkertaistamista tulisi 
jatkaa. 
 

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

• Suomeen tuotavaan olueen sovellettavat määrälliset rajoitukset 

− Esittelijä: Harry Byrne (työnantajat – IE) 

− Viite: KOM(2005) 427 lopullinen – 2005/0175 CNS – CESE 1487/2005 

− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7 LIIKENNE 
 

• Kuljetusmuotojen turvallisuus 

− Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 

− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1488/2005 

− Avainkohdat: 

ETSK korostaa valmistelevassa lausunnossaan seuraavia asoita: 
• Maakuljetusmuotojen turvallisuuden alalla on tehtävä tarvittava työ, erityisesti kun otetaan 

huomioon eri kuljetusmuotojen välinen suuri riippuvuus ja intermodaalisten lastaus- ja 
uudelleenlastauspaikkojen haavoittuvuus. 

• Jäsenvaltiot ovat vastuussa turvallisuustoimista. Tätä varten niiden on luotava puitteet, joihin 
sisältyy tietty määrä minimistandardeja. Toimenpiteiden yhdenmukaistamista varten 
jäsenvaltioiden viranomaisten tulee perustaa erityinen elin, joka varmistaa myös noudattamisen 
valvonnan. 

• Euroopan unionin roolina on ennen kaikkea toimien koordinointi yhteisön ja kansainvälisellä 
tasolla. Valtiollisten ja paikallisten viranomaisten tehtävänä sen sijaan on toimenpiteiden 
konkreettinen toteuttaminen, soveltamisen valvonta ja tiedottaminen terrorismiin ja rikollisuuteen 
liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi kaikilla tasoilla. 

• Liikennemuotojen käyttäjät ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa turvallisuuden kannalta. 
Matkustajat ja asiakkaat tulisi tiedotuksen avulla saada omaksumaan entistä valppaampi ja 
aktiivisempi asenne. Maaliikennealan työntekijöille tulisi tarjota erityiskoulutusta, joka on 
räätälöity vastaamaan heidän rooliaan alan turvallisuustoimissa. 

• Yritysjohdon tehtävänä on integroida turvallisuusajattelu yrityksen filosofiaan ja 
toimintakulttuuriin. Lisäksi heidän tulisi antaa työntekijöille mahdollisuus osallistua alan 
koulutukseen ja huolehtia siitä, että johtamiskoulutukseen sisällytetään kriisinhallintaa koskeva 
erityisosio. 

 
Rahoituksen osalta komitea katsoo, että 
− turvallisuuskustannukset kantaa kuluttaja, joka maksaa ne lopputuotteen korkeamman hinnan 

muodossa, tai julkisten varojen kautta lopulta kansalainen verojen muodossa silloin, kun 
toimenpiteiden toteuttajana on julkinen valta. 

− vakuutusyhtiöt ovat toissijaisessa asemassa ja että vakuutusmaksujen suuruuden on heijastettava 
markkinariskejä. 

− Euroopan unionin rooliin rahoittajana kuuluu lähinnä tutkimus-, tiedotus- ja valistusohjelmien 
rahoittaminen kyseisellä alalla. 

 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 (puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Ajoneuvojen rekisteröinti – SIS II 

− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 

− Viite: KOM(2005) 237 lopullinen – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 

− Avainkohdat: 

ETSK vahvistaa yhtyvänsä komission käsitykseen siitä, että pääsy tutustumaan SIS II  
-tietojärjestelmän tietoihin tulisi ulottaa ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaaviin kansallisiin 
viranomaisiin. Myös ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavien yksityisten tahojen tulisi saada asiaa 
koskevaa tietoa edellyttäen, että tietosuoja taataan. 
 
Lisäksi tulisi myöntää pääsy perehtymään järjestelmän tietoihin myös niille jäsenvaltioille, jotka eivät 
ole allekirjoittaneet Schengenin sopimusta, ja vahvistaa yhteistyötä Interpolin ja Europolin kanssa. 
 

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

8 KALATALOUSALA 
 

• Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano / rahoitustoimenpiteet 

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

− Viite: KOM(2005) 117 lopullinen – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 

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

• Kalastusalan yhteisyritykset 

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

− Viite: oma-aloitteine n lausunto – CESE 1492/2005 

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

• Hygieniasäännöt ja käsiteolliset elintarvikejalostusyritykset 
− Esittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1489/2005 

− Avainkohdat: 

Oma-aloitteisessa lausunnossa käsitellään EU:n uusien, 1. tammikuuta 2006 voimaan tulevien 
eläinperäisten elintarvikkeiden hygieniasääntöjä koskevien säädösten vaikutuksia pieniin käsiteollisiin 
jalostusyrityksiin (asetukset EY/852/2004, EY 853/2004 ja EY/854/2004). Säädökset ovat aiempaa 
yleisluontoisempia ja jättävät enemmän harkintavaltaa paikallisille lupaviranomaisille. Sen on todettu 
aiheuttaneen ongelmia useilla aloilla, sillä eri viranomaiset soveltavat sääntöjä eri tavoin. Usein 
sääntöjä on sovellettu tiukemmin kuin lainsäätäjät ovat tarkoittaneet. 
 
ETSK pitää uusien asetusten joustavuutta tervetulleena. Komitea muistuttaa kuitenkin samalla siitä, 
että kyseiseen liikkumavaraan liittyy samalla myös riskejä erityisesti käsiteollisille 
elintarvikeyrityksille. EU:n direktiivien toimeenpanoon liittyvät kokemukset viittaavat siihen, että 
eräissä maissa markkinat vääristyvät suuria teollisia toimijoita hyödyttävällä tavalla. ETSK suosittaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset kiinnittävät enemmän huomiota lopputuloksiin (eli hygieniasääntöjen 
toimivuuteen) kuin siihen, millä keinoilla ne saavutetaan. 
 
ETSK pitää tarpeellisena muuttaa konkreettisesti joitain asetusten kohtia: 
 
• Käsiteollinen yksittäisten eläinten teurastaminen tulisi yleisesti tunnustaa "perinteiseksi 

menetelmäksi". 
• Asetuksen soveltamisalaan tulisi poikkeuksetta sisällyttää vähittäiskaupan alan laitokset, joissa 

valmistetaan ja/tai leikellään suuria määriä eläinperäisiä elintarvikkeita ja jaellaan näitä muille 
vähittäiskaupoille. 

• Rakennusvaatimusten osalta teurastuksen itse suorittavilla käsiteollisilla yrityksillä ei välttämättä 
tarvitse olla eläinsuojia tai monimutkaisia syöttö- ja juottolaitteistoja. 

• Mikäli teurastaminen ja lihan leikkaaminen tapahtuvat todistettavasti eri aikoihin, näitä toimia 
varten ei välttämättä tulisi tarvita kahta erillistä tilaa. 

• Lihan leikkaamiseen käytettyjen tilojen lämpötilaa ei tulisi määrätä, jos liha noudetaan kylmiöstä 
ja leikataan annoksittain, kuten käsiteollisissa yrityksissä on tapana. 

 
ETSK kehottaa lisäksi laatimaan vertailevan tutkimuksen, jossa tarkastellaan asetuksen 
toimeenpanoa käsiteollisten elintarvikeyritysten suhteen rakenteellisesti toisissaan eroavissa 
jäsenvaltioissa sekä laatimaan tähän analyysiin perustuvia ehdotuksia kyseisten yritysten 
kilpailuaseman parantamiseksi. Erityisesti tulisi tarkastella pienten elintarvikeyritysten mahdollisuuksia 
hyödyntää koulutus- ja jatkokoulutustoimia. Lisäksi tulisi tutkia komission ohjeiden 
jakelujärjestelmää ja varmistaa, että pienyritykset saavat riittävästi tietoa niitä koskevien joustojen 
lisäämisestä 

 
– Yhteyshenkilö: Annika Korzinek  
 (puh: +32 (0)2 546 8065 – sähköposti: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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10 YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINTI JA 
YKSINKERTAISTAMINEN 

 

• EU:n virastojen perustaminen – johtajien toimikaudet 

− Yleisesittelijä: Agnes Cser (työntekijät – HU) 

− Viite: KOM(2005) 190 lopullinen – 2005/0077 CNS – 2005/0078 CNS – 2005/0089 CNS – 
2005/0085 COD – 2005/0086 COD – 2005/0087 COD – 2005/0088 COD – 2005/0080 CNS – 
2005/0072 COD – 2005/0073 COD – 2005/0074 COD – 2005/0075 COD – 2005/0076 COD – 
2005/0081 COD – 2005/0082 COD – 2005/0083 COD – CESE 1506/2005 

− Avainkohdat:  

ETSK on tyytyväinen siihen, että komissio on laatinut neuvoston asetusten muuttamista koskevat 
ehdotukset, joiden avulla yhdenmukaistetaan kahdeksantoista yhteisön viraston johtajien 
nimittämismenettelyitä ja heidän toimikautensa jatkamista koskevat säännöt. Nykyisin säännöt 
poikkeavat toisistaan. 
 
Komitea suhtautuu kuitenkin varauksellisesti useisiin seikkoihin, kuten avoimista kilpailuista 
luopumiseen, minkä vuoksi kymmenen uuden jäsenvaltion kansalaisilla ei todennäköisesti olisi 
mahdollisuutta tulla nimitetyksi viraston pääjohtajaksi, varapääjohtajaksi, johtajaksi tai 
varajohtajaksi, sekä toimintakauden rajaamiseen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston osalta. 

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

• Täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikko – kodifiointi 

− Esittelijä: Frank Allen (muut eturyhmät – IE) 

− Viite: KOM(2005) 402 lopullinen – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 

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

 


