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Täysistunnossa asetettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean uudet bulgarialaiset ja romanialaiset 
jäsenet. Lisäksi täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen Olli Rehn, joka käsitteli puheessaan 
laajentumista. 

 
1. SOSIAALISET INDIKAATTORIT 

 
• Arvio Euroopan nyky-yhteiskunnan todellisuudesta  
 
− Esittelijä: Jan Olsson (muut eturyhmät – SE) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 94/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toteaa, että Euroopan yhteiskunnan todellisuuden 
kartoittaminen on laaja-alaisempi lähestymistapa kuin pelkkä sosiaalisten näkökohtien läpikäynti 
perinteisessä mielessä. Kartoitus saattaa olla tärkeä väline lähennettäessä EU:ta kansalaisiinsa ja 
vastattaessa kansalaisten odotuksiin siitä, mitä unionin politiikoilla tulisi saavuttaa. 
 
Kartoituksen yhteydessä on samalla ehdottomasti tarkasteltava myös EU:n sosiaalipolitiikan 
menetelmiä ja välineitä sekä sitä, miten tehokkaasti niillä vastataan uusiin sosiaalisiin haasteisiin. 
On löydettävä oikea tasapaino EU:n ja jäsenvaltioiden toimivallan rajaamisen ja täydentävyyden 
välillä sekä yhteisön lainsäädäntötoimien ja avoimen koordinaatiomenetelmän käytön välillä. 
Samalla on pantava täytäntöön yhteisön nykyinen säännöstö. Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen nojalla käytävää sosiaalidialogia olisi hyödynnettävä kaikilta osin 
Euroopan laajuisesti. Kartoitukseen on myös varattava riittävästi aikaa, jotta järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta voi todella osallistua siihen kaikilla tasoilla. 
 
Kyetäkseen arvioimaan sosiaalisen todellisuuden erityis- ja yleispiirteitä ja mittaamaan 
politiikkansa tehokkuutta EU:lla on oltava indikaattoreita, jotka antavat tilanteesta riittävän 
yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan. ETSK kehottaa jälleen kerran kutsumaan sidosryhmiä 
osallistumaan indikaattoreiden muotoiluun ja arviointiin. 
 
ETSK voi toimia aktiivisesti sekä jäsenvaltioissa että Euroopan laajuisesti jäsentensä ja 
edustamiensa organisaatioiden välityksellä. Myös niiden maiden talous- ja sosiaalineuvostot, 
joissa kyseinen elin on olemassa, olisi saatava liikkeelle. ETSK voi järjestää Euroopan laajuisen 
sidosryhmien foorumin yhteistyössä komission kanssa. Tapahtuma voitaisiin toteuttaa sekä 
prosessia käynnistettäessä, jolloin laadittaisiin toimien etenemissuunnitelma, että prosessin 
päätösvaiheessa, jolloin seurattaisiin sen onnistumista. 
 
ETSK ehdottaa, että Euroopan komissio järjestää kartoitusprosessin yhteydessä sosiaalista 
todellisuutta käsittelevän "kansalaishuippukokouksen", jossa kaikki sidosryhmät ovat edustettuina. 
ETSK ehdottaa, että prosessin seurantatoimena järjestetään toinen epävirallinen Eurooppa-



- 2 - 

Greffe CESE 2/2007 (fr,en,it→fi)MK/HP/je .../... 

neuvoston kokous, jossa käsitellään eurooppalaista sosiaalimallia (Hampton Court 2). Jotta 
päästään uudelleen yhteisymmärrykseen Euroopan tulevista sosiaalisista haasteista, on ensin 
hahmoteltava uusi "sosiaalinen toimintaohjelma" ja otettava huomioon sekä taloudelliset tosiseikat 
että yhteiskunnassa vallitsevat odotukset. 
 

– Yhteyshenkilö: Susanne Johansson ja Anna Redstedt 
 (puh: +32 (0)2 546 8477 – sähköposti: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (puh: +32 (0)2 546 3187 – sähköposti: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
2. SOSIAALINEN KOHEESIO JA YHTÄLÄISET 

MAHDOLLISUUDET 
 

• Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille 
 
– Esittelijä: Meelis Joost (muut eturyhmät – EE) 

 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 91/2007 
 
– Avainkohdat: 
 

 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on tyytyväinen puheenjohtajamaana toimineen 
Itävallan pyyntöön laatia lausunto aiheesta "Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille". Vammaisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisen on oltava jatkuva prosessi, ja sen tulisi olla jokaisen 
EU:n puheenjohtajamaan työohjelmassa keskeisellä sijalla. 
 
 ETSK 
 

− kehottaa painokkaasti hyödyntämään Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
teemavuotta 2007 mahdollisimman tehokkaasti vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien 
varmistamiseksi. 

 
− kehottaa komissiota tekemään vammaisasioita käsittelevän laaja-alaisen 

lainsäädäntöehdotuksen, jossa ulotetaan vammaisten syrjimättömyyden suojelu muillekin 
osa-alueille kuin vain työllisyyteen ja jossa vakiinnutetaan vammaispolitiikan 
valtavirtaistamisen periaate. 

 
− kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään edelleen vammaisasioihin ja 

siirtymään vammaistoimintasuunnitelmasta laaja-alaiseen EU:n vammaisstrategiaan. 
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− kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan toimivaltansa puitteissa toimia, joiden 
avulla varmistetaan vammaisten täysimittainen integrointi ja osallistuminen 
yhteiskuntaan. 

 
− muistuttaa painopisteistä, joihin on keskityttävä vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien 

saavuttamiseksi. Kaikkien yhteiskuntien painopisteinä tulisi olla tietoisuuden 
parantaminen vammaisten oikeuksista, vammaisten pääsy julkisiin rakennuksiin, 
tietoyhteiskunnan ja liikennevälineiden saavutettavuus, uuden kansallisen lainsäädännön 
laatiminen sekä perheille kohdennettu tuki. Erityishuomiota tulee kiinnittää vammaisiin 
lapsiin. 

 
− kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita valmistautumaan nykyistä huomattavasti 

laajempaan vammaisliikkeen tukemiseen. 
 
− kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan käyttöön tietoa parhaista käytänteistä ja 

tehokkaista lähestymistavoista. 
 
− suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen tehdä vuonna 2008 tietoyhteiskuntaan 

osallisuutta koskeva EU:n aloite ja toivoo, että se on mahdollisimman laaja-alainen ja 
kunnianhimoinen ja että siitä tulee ratkaiseva askel pyrkimyksissä sisällyttää sähköisten 
palveluiden saavutettavuus kaikkiin asianomaisiin EU:n politiikkoihin. 

 
− kehottaa vahvistamaan direktiiviä 2001/85/EY, jotta se mukautetaan vammaisten 

lentomatkustajien oikeuksia koskevaan uuteen EU:n lainsäädäntöön. 
 
− kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kohdentamaan kaikki tarvittavat toimet ja resurssit 

sen varmistamiseksi, että neuvoston direktiivi 2000/78/EY, jossa säädetään 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, pannaan 
tehokkaasti täytäntöön. 

 
− kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita painottamaan vammaisten 

sosiaalipalveluja ja vammaisille tarjottavaa henkilökohtaista apua. 
 

– Yhteyshenkilö: Susanne Johansson ja Anna Redstedt 
 (puh: +32 (0)2 546 8477 – sähköposti: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (puh: +32 (0)2 546 3187 – sähköposti: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Ihmisarvoinen työ kaikille 
 
– Esittelijä: Thomas Etty (työntekijät – NL) 

 
– Viite: KOM(2006) 249 lopullinen – CESE 92/2007 
 
– Avainkohdat: 
 

Komitea pitää komission tiedonantoa tervetulleena. Komitea on vakuuttunut siitä, että komissio 
tulee tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa edistämään merkittävästi ihmisarvoisen työn 
toteutumista sekä EU:ssa että kolmansissa maissa. Komitea 
 

− suosittaa, että komissio esittää ihmisarvoista työtä koskevaan politiikkaansa – sekä EU:n 
sisällä että sen ulkopuolella – liittyvän toimintasuunnitelman, johon sisältyy myös 
budjettitietoja. 

− pyytää komissiota kehittämään indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida ihmisarvoisen 
työn toimintaohjelman toimeenpanoa EU:n tasolla. 

− suosittaa, että komissio ilmoittaa selkeästi ihmisarvoisen työn edistämiseen antamansa 
panoksen budjettivaikutukset, sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella. Tähän tulisi 
sisältyä tieto siitä, millä tavoin komissio aikoo tukea ILO:a sen laatiman ihmisarvoisen 
työn toimintaohjelman toteuttamisessa. 

− suosittelee, että komissio noudattaa lähestymistapaa, jota ETSK suosittaa maaliskuussa 
2005 globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta antamassaan lausunnossa: 
Maailmanlaajuistumisen myönteisiä vaikutuksia tulisi hyödyntää ja vahvistaa, ja sen 
kielteisiä vaikutuksia tulisi torjua asianmukaisin keinoin. Komitea vahvistaa maaliskuussa 
2005 antamansa lausunnon päätelmät tässä yhteydessä. 

− kehottaa komissiota analysoimaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa syitä siihen, miksi 
maahanmuuttajien vastaanottajamaat eivät ole ratifioineet YK:n siirtotyöläisten ja heidän 
perheidensä oikeuksia koskevaa Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä 
yleissopimusta. 

− kehottaa komissiota tuomaan esiin työsuojelun merkitystä yhtenä keskeisenä tekijänä 
ihmisarvoisen työn tavoitteen saavuttamisessa. 

 
Ihmisarvoisen työn edistämiseen tähtäävät politiikat voivat sekä EU:ssa että sen ulkopuolella 
onnistua ainoastaan, jos työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta laajemminkin osallistuvat 
siihen täysimääräisesti. Ihmisarvoisen työn muodostaman tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
poliittista johdonmukaisuutta ja koordinointia kaikilla – myös kansallisilla – tasoilla. 
 
Ihmisarvoisen työn edistämisen avaintekijä on ILO:n hoitaman valvontajärjestelmän 
vahvistaminen. ILO:n asiaankuuluvien yleissopimusten ratifioiminen, voimaansaattaminen ja 
noudattaminen käytännössä EU:n sisällä ja suhteessa unionin ulkopuolisiin maihin on olennaisen 
tärkeää. 
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Komitea kehottaa komissiota kutsumaan ETSK mukaan tiedonannon jälkeisistä toimista kesään 
2008 mennessä laadittavan kokoavan katsauksen valmisteluihin. 
 

– Yhteyshenkilö: Anna Redstedt 
 (puh: +32 (0)2 546 9233 – sähköposti: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• Rakennepolitiikka ja koheesio 
 
– Esittelijä: Olivier Derruine (työntekijät – BE) 

 
– Viite: Euroopan parlamentin lausuntopyyntö – CESE 84/2007 
 
– Avainkohdat: 
 

ETSK myöntää, että rakenne- ja koheesiorahastoilla on ollut kiistämättömiä vaikutuksia, jotka 
ovat mahdollistaneet työpaikkojen, kasvun ja perusrakenteiden kannalta heikommassa asemassa 
olevien maiden/alueiden kehityksen ja tuoneet mukanaan vipuvaikutuksia. Ne ovat juurruttaneet 
alueille kumppanuuden käsitteen (jota tosin on vielä kehitettävä), auttaneet pitämään 
paikallishallinnon kurissa ja varmistaneet EU:n näkyvyyden. 
 
Rakennepolitiikka tukee samalla sisämarkkinoita rakennerahastojen piiriin kuuluvien hankkeiden 
suunnittelun ja toteutuksen luomien kauppavirtojen ja työpaikkojen ansiosta. Niitä ei olisi 
useinkaan edes syntynyt ilman unionin toimien katalyyttista roolia. 
 
Tästä huolimatta ETSK panee merkille, että rakennepolitiikan (välineiden ja määrärahojen) 
kehittämisestä yhdessä yhtenäismarkkinoiden ja talous- ja rahaliiton kanssa aiemmin vallinnut 
yhteisymmärrys on viime vuosina täysin kaikonnut. 
 
Komitea katsoo, että viimeaikaisten ja tulevien laajentumisten johdosta on aiheellista pohtia 
muiden dynaamisten alueellisten kokonaisuuksien edistämistä, jotta voitaisiin kattaa unionin koko 
alue. 
 
Tämä edellyttää perusrakenteita, jotta nämä alueet voidaan liittää toisiinsa. Lisäksi tarvitaan 
kaupunkikeskuksia ja maavyöhykkeitä, jotka muodostavat nämä alueet. Rahoitusnäkymien sekä 
vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä päätetyt talousarviorajoitukset haittaavat kuitenkin niiden 
nykyaikaistamista. 
 
Komitea katsoo, että on aiheellista pohtia vakaus- ja kasvusopimuksessa määriteltyjä 
budjettisuuntaviivoja ja niiden seurauksia Euroopan laajuisten verkkojen ja erityisesti verkon 
puuttuvien osien rahoitukseen, sillä yhteisön tuen piiriin kuuluvat hankkeet vaativat rahoitusta 
myös kansallisilta viranomaisilta. 
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ETSK toistaa lopuksi ajatuksensa, jonka mukaan olisi parannettava rakennerahastojen 
rahoitusjärjestelyjä, ja katsoo, että olisi hylättävä käytäntö, jossa yhteisön talousarvion käyttämättä 
jääneet määrärahat palautetaan jäsenvaltioille niiden maksuosuuksien pienentämiseksi. 
 

– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
 (puh: +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
3. TERVEYDEN SUOJELU 
 

• Työsuojelua koskevien kertomusten yksinkertaistaminen ja järkeistäminen 
 
– Esittelijä: Thomas Janson (työntekijät – SE) 
 
– Viite: KOM(2006) 390 lopullinen – 2006/0127 COD – CESE 93/2007 
 
– Avainkohdat: 

 
ETSK 
 

− pitää tervetulleena komission ehdotusta, jonka tarkoituksena on järkeistää nykyistä 
sääntelyjärjestelmää säätämällä yhdestä, kaikki terveyttä ja turvallisuutta koskevat 
direktiivit kattavasta käytännön täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta, joka on 
annettava viiden vuoden välein. Kertomusten laatiminen on vienyt jäsenvaltioiden 
viranomaisilta paljon aikaa, ja ehdotus merkitsee selvää ajan ja kustannusten säästöä. 

 
− katsoo, että jäsenvaltioiden viranomaiset saavat entistä paremman yleiskuvan, kun kaikki 

kertomukset sisällytetään yhteiseen kertomukseen. Se antaa myös paremman 
mahdollisuuden raportoida niiden terveysriskien välisistä yhteyksistä, joita direktiiveillä 
pyritään ehkäisemään.  

 
− katsoo, että komission ehdotukseen tulisi sisällyttää jäsenvaltioille velvoite neuvotella 

työmarkkinaosapuolten kanssa kaikista kertomuksen luvuista, sekä velvoite liittää 
kertomukseen osapuolten näkökannat.  

 
– Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 
 (puh: +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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4. KILPAILU JA YHTENÄISMARKKINAT 
 
• Yhtenäismarkkinoiden tarkastelu 
 
– Yleisesittelijä: Bryan Cassidy (työnantajat – UK) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 89/2007 

 
Euroopan komission varapuheenjohtaja Margot Wallström pyysi 5. lokakuuta 2006 päivätyllä 
kirjeellä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa laatimaan yllämainitusta aiheesta valmistelevan 
lausunnon. 
 
Yhtenäismarkkinoiden saattaminen päätökseen ja jäljellä olevien esteiden poistaminen edellyttää, 
että talouden dynamiikka, sosiaalinen ulottuvuus ja kestävä kehitys asetetaan tasapainoon. 
Mahdollisimman monen olisi voitava hyötyä yhtenäismarkkinoista, ja vähemmälle osalle jääviä 
varten olisi toteutettava korvaavia toimenpiteitä. Sääntelystä vapauttamiseen ja kilpailun 
edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä on siksi täydennettävä työllisyyttä ja kasvua edistävillä 
makrotaloudellisilla toimilla sekä tietoyhteiskunnan luomiseen tarvittavilla toimenpiteillä. Tästä 
on huomattavaa apua saatettaessa yhtenäismarkkinat päätökseen. 
 
Euroopan on investoitava entistä enemmän perus- ja ammattikoulutukseen sekä tutkimukseen niin 
jäsenvaltioissa kuin unionin tasolla. Tärkeän patenttikysymyksen ja siihen liittyvien teollis- ja 
tekijänoikeusseikkojen lisäksi ETSK katsoo, että EU-tasolla olisi puututtava myös taloudelliseen 
tiedustelutoimintaan. 
 
Säädöskäytännön parantaminen saattaa yksinkertaistaa liiketoiminnan olosuhteita sekä muuttaa 
toimintaa kansalaisten ja kuluttajien kannalta avoimemmaksi. ETSK kannattaa myös sitä, että 
säädöksiin turvaudutaan esimerkiksi työsuojelulainsäädännön vähimmäisvaatimusten kattamilla 
merkittävillä aloilla. 
 
Työmarkkinaosapuolten tekemät työehtosopimukset, jotka ovat keskeinen osa poliittista 
päätöksentekoprosessia monissa jäsenvaltioissa, voivat myös auttaa hahmottamaan 
toimintaperiaatteita ja varmistamaan, että toimenpiteet hyväksytään Euroopan tasolla. 
Työmarkkinaosapuolia olisi kuultava kaikissa vaiheissa, jotta varmistetaan, että vaadittava 
hallinnon yksinkertaistamisen ja säädöskäytännön parantamisen taso saavutetaan kohtuullisessa 
ajassa. 
 
Riitojen ratkaisuverkosto SOLVIT toimii tyydyttävästi, ja siitä voisi mainiosti olla apua 
pyrittäessä voittamaan lainsäädännölliset esteet. Verkosto kaipaa kuitenkin ehdottomasti 
lisäresursseja ja -henkilökuntaa jäsenvaltioiden pääkaupunkeihin. Olisi toteutettava 
järjestelmällinen tiedotuskampanja, jotta pk-yritykset saataisiin tietoisiksi mekanismin 
olemassaolosta ja sen tarjoamista palveluista. 
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Asiantuntemukseensa ja edustavuuteensa viitaten ETSK katsoo, että sillä voisi olla oma roolinsa 
laadittaessa vaikutusarviointeja, jotka komissio aikoo ottaa järjestelmälliseen käyttöön. On 
ratkaisevan tärkeää, että säädösluonnokset heijastavat moninaisia näkökantoja ja että laadittavat 
luonnokset ovat erityisen tarkkaan ja objektiivisesti perusteltuja. 
 
ETSK toivoisi, että palvelujen yhtenäismarkkinoiden tehostuminen edistyisi nykyistä ripeämmin. 
Komitea suhtautuu myönteisesti tarkistuksiin, joita Euroopan parlamentti on tehnyt 
palveludirektiiviin. Ne ovat pitkälti samansuuntaisia kuin komitean ehdotukset. 
Rahoituspalvelualalla ETSK on kaivannut dynaamista vakautusta ja yhteisön säädösten 
jäsenvaltioissa "parantelun" (gold plating) välttämistä Lissabonin strategian hengessä. Tässä on 
otettava huomioon eurooppalaisen sosiaalimallin erityispiirteet.  
 
Yhtiöverotukseen sovellettavaa verokantaa on yhtenäistettävä ja kaksoisverotusta vältettävä. 
Yhtenäismarkkinoilla ei ole sijaa kaksoisverotukselle.  
 
Eräs yhtenäismarkkinoiden loppuunsaattamisen esteistä on työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tiellä edelleen olevat huomattavat rajoitukset. ETSK kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät salli 
vapaata liikkuvuutta, poistamaan pikimmiten työntekijöiden liikkuvuutta rajoittavat esteensä. 
 
Edistettäessä sisämarkkinoiden toteutumista olisi pidettävä ensisijaisen tärkeänä sitä, että 
kuluttajat ovat tietoisia yhtenäismarkkinoiden eduista ja että heitä rohkaistaan hyödyntämään niitä. 

 
– Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure 
 (puh: +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 
• Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhaku-

menettelyt 
 
– Esittelijä: Joost van Iersel (työntekijät – NL) 
 
– Viite: KOM(2006) 195 lopullinen/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 

 
Mikäli yhteisön tasolla ei toteutettaisi lainsäädäntötoimia, suuret eroavuudet yritysten käytössä 
olevien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuudessa eri jäsenvaltioissa säilyisivät tai jopa 
kasvaisivat. Oikeudellinen epävarmuus ja julkisia hankintoja koskevien direktiivien vakava ja 
toistuva rikkominen jatkuisivat. 
 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on jo vuonna 1999 täsmentänyt, että molempien 
muutoksenhakudirektiivien (89/665 ETY, 92/13 ETY) tavoitteena tulisi olla voimassa olevien 
järjestelmien vahvistaminen, jotta varmistettaisiin julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
tehokas täytäntöönpano erityisesti siinä vaiheessa, kun virheellisiä menettelyjä vielä voidaan 
oikaista. 
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ETSK kannattaa komission ehdotuksen mukaisen lykkäävän määräajan käyttöönottoa julkisen 
sektorin painostamiseksi ja ammattimaisuuden lisäämiseksi. Tällainen EU-tason järjestely edistää 
yhtäältä tehokkuutta, selkeyttä ja oikeusvarmuutta ja toisaalta entistä avoimempaa ja julkisempaa 
julkisten hankintojen järjestelmää. 
 
On löydettävä tasapainoinen ratkaisu, joka antaa taloudellisille toimijoille riittävästi aikaa 
valituksen tekemiseen ja joka ei tarpeettomasti viivästytä sellaisten sopimusten tekoa, joihin ei 
liity ongelmia. Lykkäävät määräajat tulisi määritellä työpäivinä, mutta tämä on ongelmallista, 
koska yleiset vapaapäivät vaihtelevat jäsenvaltioittain. 
 
ETSK katsoo, että jonkinlainen vaihtoehtoinen riidanratkaisu on toivottavaa. Muissa maissa tai 
muissa yhteyksissä käytössä olevien vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen tarkempi 
selvittäminen saattaisi hyvinkin tuottaa tulokseksi hyödyllisen välineen. 
 
Sopimuksentekopäätöksiä koskevien ilmoitusten tehokkuutta lisäisi huomattavasti automaattinen 
hakutoiminto, jonka avulla tarjoajat saisivat ilmoituksen niitä todennäköisesti kiinnostavien 
ilmoitusten julkaisemisesta. 
 
ETSK vastustaa jyrkästi tapaa vaatia maksua tarjoajilta, jotka haluavat jättää tarjouksen. Siitä on 
haittaa pk-yrityksille ja sitä on liian helppo käyttää direktiivien hengen – ja mahdollisesti myös 
sanamuodon – vastaisesti piilosyrjinnän välineenä. 
 

– Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure 
 (puh: +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 
5. TALOUS JA VEROTUS 
 
• Toiminnan vakauden arviointi omistusosuuksia hankittaessa 
 
– Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2006) 507 lopullinen – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 

 
– Avainkohdat: 
 

Nimenomaisten arviointiperusteiden ja pyydettyjen tietojen avoimuuden periaate on kannatettava. 
Tällä tavoin kaikkiin jäsenvaltioihin luotaisiin yhdenmukaistettu, jopa yhtenäistetty järjestelmä. 
Järjestelmä koskisi tosin vain rajojen yli tapahtuvaa omistusosuuksien hankkimista ja lisäämistä 
rahoitusalalla (pankki-, vakuutus- ja arvopaperiala). 
 
Asianomaisilla investoijilla on oltava mahdollisuus pyytää lisäaikaa tiettyjen lisätietojen 
toimittamiseen.  
 
Komission valitsema menetelmä saattaa nimittäin käytännössä osoittautua joustamattomaksi. 
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Nopean arvioinnin vaarana on se, että se saattaa jäädä pintapuoliseksi. Komission ei näin ollen 
pitäisi rajoittua valvomaan ainoastaan hylkäämistapauksia, vaan se voisi pistokokein arvioida 
direktiivin asianmukaista soveltamista jäsenvaltioissa. 

 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh: +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Fiscalis 2013 
 
– Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 

 
– Viite: KOM(2006) 202 lopullinen – CESE 83/2007 

 
– Avainkohdat: 
 

ETSK pitää komission asiakirjaa yleisesti ottaen hyväksyttävänä. Koulutuskysymyksissä komitea 
esittää huomioita tähän mennessä toteutettujen toimien tehokkuudesta. Yhteisön ohjelmassa tulisi 
antaa keskeinen sija kouluttajien kouluttamiselle. 
 
Komitea esittää varauksia epäselvistä kohdista, joita liittyy tietojen toimittamiseen muille kuin 
verohallinnon viranomaisille: niiden tiedonsaannin edellytyksiä ja sääntöjä ei selvitetä, mikä 
aiheuttaa epävarmuutta erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat yksityisyyden suojaa. Myös 
tietojen omistusoikeutta ja saatavuutta koskevia näkökohtia tulisi selventää. Komission 
asiakirjassa ei myöskään mainita mitään kriteereistä, joiden perusteella määritettäisiin tietoja 
pyytäviltä ulkopuolisilta tahoilta perittävät korvaukset. 

 
– Yhteyshenkilö: Imola Bedő 
 (puh: +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
• Saatavien perintä 
 
– Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 

 
– Viite: KOM(2006) 605 lopullinen – 2006/0192 CNS – CESE 85/2007 

 
– Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa ehdotettua direktiiviä mutta korostaa, että sen on hankala käydä 
yksityiskohtaisesti läpi Euroopan komission yksiköiden tekemää kodifiointityötä. 

 
– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
 (puh: +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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6. KALASTUS 
 

• Kalastus / Syrjäisimpien alueiden korvaukset 
 
– Yleisesittelijä: Gabriel Sarró Iparraguirre (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: KOM(2006) 740 lopullinen – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 
 
– Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (puh: +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

____________ 


