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Täysistuntoon osallistui kaksi arvovierasta: Luxemburgin työ- ja työllisyysasiain ministeri 
François Biltgen esitteli unionin puheenjohtajavaltion Luxemburgin ohjelman, ja komission 
puheenjohtaja José Manuel Barroso esitteli komission ohjelman. 
 
 
1 KOULUTUS JA TYÖLLISYYS 

 

• Työllisyyspolitiikka: ETSK:n työllisyyspoliittinen rooli EU:n laajentumisen 
jälkeen Lissabonin prosessin näkökulmasta 

 
− Esittelijä: Wolfgang Greif (työntekijät – AT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 135/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Lissabonissa ei syntynyt vain visio "uusista työpaikoista" vaan myös siitä, että suoritus- ja 
kilpailukykyä luodaan ennen muuta edistämällä innovaatioita ja parantamalla työn laatua: investoinnit 
henkilöresursseihin, tutkimukseen, teknologiaan ja innovaatioihin asetettiin tärkeysjärjestyksessä 
samalle sijalle kuin työmarkkina- ja rakennepoliittiset linjaukset. 
 
Tietystä alkuvaiheen menestyksestä huolimatta Eurooppa on vuoden 2005 alussa vielä kaukana 
kunnianhimoisista tavoitteistaan. 
 
Lissabonin strategia perustuu olettamukseen, että BKT:n reaalikasvu on keskimäärin 3 prosenttia 
vuodessa. Odotetun noususuhdanteen sijaan taloudellinen tilanne on kuitenkin vuodesta 2000 
huonontunut nopeasti.  
 
Viime vuosien aikana tapahtuneen kasvun heikkenemisen syyt ovat olleet pääasiassa 
makrotaloudellisia, eivät niinkään rakennepoliittisia. Siksi komitea on useaan otteeseen painottanut, 
että tämä tosiseikka on otettava huomioon talouspolitiikan suuntaviivojen suosituksissa. 
 
Uusien ja parempien työpaikkojen luomiseksi nykytilanteessa on ennen kaikkea saatava talous 
kasvuun ja edistettävä järkevästi suunniteltuja rakenneuudistuksia. Ainoastaan siten on mahdollista 
parantaa uudistusten tehoa ja hyväksyttävyyttä. Makrotalouspolit iikan ja rakenneuudistusten on 
täydennettävä toisiaan, mutta ne eivät saa korvata toinen toistansa. 
 
On myös otettava paremmin huomioon komission uudistusehdotukset vakaus- ja kasvusopimuksen 
muuttamisesta vahvemmin kasvua edistävään suuntaan sekä strategisten investointien (lähinnä 
tutkimus ja kehittäminen ja koulutus) poistamisesta alijäämälaskelmista.  
 
Kysynnän osatekijöitä on elvytettävä tuntuvasti, ja rakenneuudistukset on suunniteltava järkevästi.  
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Työllistettävyyden edistäminen, pätevyyspuutteiden poistaminen sekä heikommassa asemassa olevien 
ryhmien integroiminen työmarkkinoille on asetettava etusijalle ennen palkkamalttia, työoikeudellisten 
standardien purkamista sekä sosiaalietuuksien leikkauksia. 
 
ETSK on valmis tarjoamaan eurooppalaisen työllisyyspolitiikan puitteissa käyttöön 
asiantuntemuksensa ja panoksensa Lissabonin strategian ymmärtämiseksi ja sen välittämiseksi 
Euroopan kansalaisille. 
 
– Yhteyshenkilö: Alan Hick 
  puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int  
 
 

• Integroidun toimintaohjelman perustaminen elinikäisen oppimisen alalla 
 
− Esittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 
 
– Viite: KOM(2004) 474 lopullinen – 2004/0153 COD – CESE 139/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Luovan lähestymistavan soveltaminen käsiteltävänä olevaan komission ehdotukseen ei ole helppo 
tehtävä. Se edellyttää eurooppalaisen koulutuspolitiikan kehittämistä koskevien tavoitteiden, 
välineiden ja ongelmien yleistä ja yksityiskohtaista tuntemista sekä mahdollisuutta liittää koulutusta 
koskevat päätökset kattavasti yhteen 2000-luvun sekä erityisesti tämän vuosikymmenen suurten 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi tarvitaan kaukonäköisyyttä, jotta nyt tehtävät päätökset olisivat oikeita 
myös pitkällä aikavälillä.  
 
ETSK:lla on selvä näkemys unionin tämänhetkisten keskeisten tavoitteiden tärkeysjärjestyksestä sekä 
käsitys siitä, miten elinikäinen oppiminen olisi yhdistettävä kyseisiin tavoitteisiin. ETSK:n 
näkemykset asiasta on esitetty edellisen puheenjohtajavaltion Alankomaiden pyynnöstä äskettäin 
laaditussa valmistelevassa lausunnossa "Ammatillinen koulutus ja tuottavuus". Näin ollen ETSK:n 
suhtautuminen joihinkin komission yksittäisiin ehdotuksiin perustuu suurelta osin edellä mainittuihin 
näkemyksiin ja kannanottoihin. 
 
ETSK:n soveltama lähestymistapa pohjautuu lisäksi komitean kokemuksiin niistä tuloksista, joita on 
saatu kulttuuria, yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, nuorisoa ja urheilua koskevien unionin 
politiikkojen ja ohjelmien tähänastisesta toteuttamisesta. 
 
Näiden kokemusten perusteella komitealla on asiasta – tietyin varauksin – yleisesti ottaen myönteinen 
kokonaiskuva. Kyseisiä ohjelmia voidaan komitean mielestä luonnehtia seuraavasti: 
 
• Ne ovat laadukas ja tehokas tapa kommunikoida unionin toimielinten ja erityisesti komission ja 

unionin kansalaisten välillä. 
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• Ne edistävät keskeisellä tavalla unionin sisäistä kehitystä, ihmisten liikkuvuutta sekä ideoiden ja 
hyvien käytäntöjen leviämistä. 

• Ne muodostavat toimintakentän, joka mahdollistaa todellisen eurooppalaisen lisäarvon syntymisen 
sekä nyt että tulevaisuudessa. 

 
On syytä huomauttaa, että eurooppalaiset koulutusohjelmat ovat tähän asti olleet niitä harvoja unionin 
toimia, jotka on suunnattu suoraan EU:n kansalaisille. Kyseistä toimintaa on jatkettava uudella 
ohjelmalla. Tavoitteena on oltava unionin kansalaisten henkilökohtainen ja ammatillinen 
integroiminen tarjoamalla heille uusia mahdollisuuksia laajentaa ja hyödyntää piileviä kykyjään. 
Unionin tulevaisuudennäkyminen ja unionin ja sen kansalaisten suhteen kannalt a on tärkeää luoda 
integroitu ohjelma, jonka kohteina ovat eri ikäryhmät, syrjäytyneet kansalaiset, työelämä, pienet ja 
keskisuuret yritykset sekä työmarkkinaosapuolet. 

 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
  puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 

2 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 

 

• Kymmenen vuotta Pekingin kokouksen jälkeen: arvio sukupuolten tasa-
arvon edistymisestä Euroopassa ja kehitysmaissa 

 
− Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 128/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
YK:n panos on ollut perustavan tärkeä naisten ja miesten yhtäläisiin oikeuksiin liittyvän ongelman 
kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi. Helmikuun 28. päivästä maaliskuun 11. päivään 2005 
pidettävässä naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan (CSW) 49. istunnossa arvioidaan, miten 
neljännessä naisten maailmankonferenssissa (Peking 1995) hyväksyttyjen Pekingin toimintaohjelman 
ja Pekingin julistuksen täytäntöönpano on edistynyt. Kun otetaan huomioon kokemus, jota komitealla 
on sukupuolten tasa-arvoon liittyvien aiheiden jatkuvan seurannan ansiosta, komitean tulisi olla 
edustettuna naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 49. istuntoon osallistuvassa Euroopan 
unionin komission valtuuskunnassa. 
 
Vaikka YK on laatinut laajan säännöstön sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi, eivät asiakirjoihin 
kirjatut periaatteet aina ole sopusoinnussa sen kanssa, miten niitä toteutetaan käytännössä 
jäsenvaltioissa ja niiden kauppa- ja kehityspolitiikassa. 
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Sukupuolten tasa-arvo vahvistettiin vielä virallisesti Euroopan unionin tavoitteeksi Amsterdamin 
sopimuksessa. Sen yhteydessä omaksuttiin kaksitahoinen lähestymistapa: yhtäältä mainitaan 
tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen yhteisön kaikilla politiikanlohkoilla ja toisaalta 
erityistoimien toteuttaminen naisten aseman edistämiseksi. Työn laadun ja etenemismahdollisuuksien 
parantamiseksi, naisyrittäjyyden edistämiseksi, palkkaerojen pienentämiseksi ja uuden teknologian 
aloilla naisten osallistumisen lisäämiseksi toteutetut toimet vaikuttavat kuitenkin vielä hajanaisilta. 
Perhe- ja työelämän yhdistämisen helpottamiseksi on toteutettu runsaasti lastenhoitopalveluihin 
liittyviä toimia mutta vain harvoja toimia, jotka kohdistuvat nimenomaan vanhuksiin tai sellaisiin 
perheenjäseniin, jotka eivät kykene elämään itsenäisesti.  
 
Kehitysyhteistyö- ja kauppapolitiikassa tulee edelleen vahvistaa yhteiskunnallista osallistumista 
yleensä ja erityisesti naisten roolia. Naisten etujärjestöjen tulee voida osallistua täysipainoisesti 
kehitysyhteistyöpolitiikan muotoiluun ja maakohtaisten strategia-asiakirjojen laadintaan. Ennen 
muuta erityisesti naisille suunnattua rahoitusta tulee lisätä, jotta heidän taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuutensa paranisivat. Tulee valvoa kauppasopimusten ja 
kehitysyhteistyöpolitiikan mikrotaloudellisia vaikutuksia, ja analysoida niiden vaikutuksia 
heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien elinoloihin ja ottaa huomioon sukupuolten väliset 
erot. 
 
Vaikka yhteisö on voimistanut naisten aseman edistämiseen tähtääviä toimiaan, tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin vielä lisää käytännön toimia ja jäsenvaltioiden yhä suurempaa 
sitoutumista, sillä ne ovat päävastuussa kyseisten politiikan alojen toteuttamisesta. 
 
– Yhteyshenkilö: Maarit Laurila 
  puh. +32 (0)2 546 9739 – sähköposti: maarit.laurila@esc.eu.int  
 
 

3 SISÄMARKKINAT – PALVELUT  
 

• Palvelut sisämarkkinoilla 
 
− Esittelijä: Arno Metzler (muut eturyhmät – DE) 
− Apulaisesittelijä: Ernst Ehnmark (työntekijät – SE) 
 
– Viite: KOM(2004) 2 lopullinen – 2004/0001 COD – CESE 137/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen ehdotetun direktiivin tavoitteeseen luoda sisämarkkinat ja ottaa uusi askel 
kohti Lissabonin strategian toteuttamista. Komitea katsoo kuitenkin, että direktiiviehdotukseen tulisi 
sisällyttää lausunnossa ehdotetut muutokset ja täsmennykset, jotta sillä todella saavutetaan kyseinen 
tavoite. 
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Yhdenmukaistaminen ja kaksivaiheinen siirtymäkausi tietyille palveluille: Komitean mielestä 
alkuperämaaperiaatteen soveltaminen rajatylittäviin palveluihin on liian aikaista. Komitea suosittaa 
yleisesti sen tarkistamista, voidaanko kyseistä periaatetta soveltaa eri aloilla. 
 
Sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvät ongelmat: Ehdotetulla direktiivillä ei saa heikentää nykyisiä 
sosiaali-, palkka- ja turvallisuusstandardeja työpaikalla etenkään lähetettyjä työntekijöitä koskevan 
direktiivin osalta. 
 
Soveltamisala ja lainvalintasäännöt: Palvelujen rajatylittävän liikkuvuuden osalta on alkuperämaa-
periaatteen soveltamisala, poikkeussäännökset ja lainvalintasäännöt laadittava vielä tarkemmin ja 
rajattava toisistaan entistä selvemmin. Kaikentyyppiset yleishyödylliset palvelut on suljettava 
palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle, kunnes saadaan aikaan yhteisön puitteet. 
 
Rajatylittävän toiminnan keskitetty rekisteri: Direktiivissä säädettyä tiettyjen palveluntarjoajien, 
esimerkiksi vapaiden ammatinharjoittajien, valvontaa ajatellen tulisi komitean mielestä tutkia, voisiko 
unionin laajuisen keskusrekisterin perustaminen vaatimusten ja rikkomusten kirjaamiseksi tehostaa ja 
auttaa valvontatehtävää. 
 
Empiirisen kartoittamisen kehittäminen. 
 
Laadunvarmistus ja hintojen avoimuus: Kuluttajansuoja on pidettävä korkealla tasolla. 
 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
  puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int  
 
 

• Valkoinen kirja yleishyödyllisistä palveluista 
 
− Esittelijä: Raymond Hencks (työntekijät – LU) 
− Apulaisesittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: KOM(2004) 374 lopullinen – CESE 121/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Yleishyödylliset palvelut kuuluvat talouden kilpailukyvyn ytimeen, ja ne ovat myös avaintekijä 
sosiaalialalla ja ympäristönsuojelussa. Ne täydentävät Lissabonin strategian kolmea perustekijää 
(talous, sosiaalikysymykset ja ympäristö). Ne ovat keskeisiä ja välttämättömiä tekijöitä, jotta 
Euroopan unionista tulisi kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva yhteiskunta. 
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ETSK pitää komission valkoista kirjaa tervetulleena. Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti siihen 
seikkaan, että ehdotuksista on valkoisessa kirjassa esitetty täsmällinen aikataulu; se sisältää myös 
toimet, joihin Euroopan komissio sitoutuu näiden periaatteiden ja suuntaviivojen soveltamista varten 
seuraavien vuosien aikana. 
 
Komitea panee merkille komission esittämät periaatteet ja uudet suuntaviivat, joiden tarkoituksena on 
vahvistaa yleishyödyllisten palvelujen tarjontaa. Se pahoittelee kuitenkin sitä, että sen viime vuosina 
useasti esittämiä vaatimuksia sellaisen puitedirektiivin tai -lain antamisesta, jonka avulla voitaisiin 
varmistaa mm. yleishyödyllisten palvelujen tarjonta, jäsenvaltioiden oikeus määritellä ja organisoida 
tällaiset palvelut ja niiden hallinnointi, pitkän aikavälin rahoitus, palvelujen arviointi ja kuluttajien 
oikeudet, ei ole vielä otettu huomioon, vaikka komissio on sitoutunut tekemään raportin tästä 
kysymyksestä vuoden 2005 loppuun mennessä. 
 
Kansalaisten oikeus käyttää helposti saatavilla olevia, kohtuuhintaisia ja tehokkaita yleishyödyllisiä 
palveluja on taattava ja sitä on vahvistettava solidaarisuuden sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden nimissä, jotka perustamissopimuksessa vahvistetaan perusperiaatteiksi.  
 
Tämän vuoksi on toissijaisuusperiaatetta noudattaen määriteltävä yleisperiaatteet eri palveluille, 
joiden tuottamistapa vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
  puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int  
 
 

• Rautatiepaketti 
 
− Esittelijä: Eduardo Chagas (työntekijät – PT) 
 
– Viite: KOM(2004) 139 lopullinen – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 
  KOM(2004) 142 lopullinen – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 
  KOM(2004) 143 lopullinen – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 
  KOM(2004) 144 lopullinen – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK katsoo, että kansainvälisten matkustajaliikennepalvelujen vapauttamista koskevien 
päätösten on aina perustuttava kattavaan ja selvään tietoon päätösten yleisistä vaikutuksista 
rautateiden matkustajaliikenteeseen sekä ensimmäisen ja toisen rautatiepaketin yhteydessä 
hyväksyttyjen toimenpiteiden vaikutuksista. 
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Komitea katsookin, että komission olisi pitänyt arvioida tarkkaan matkustajaliikennepalveluiden 
vapauttamisen hyötyjä ja haittoja ennen vapauttamisen ehdottamista. Analyysi olisi erityisen 
tarpeellinen seuraavilla aloilla: alueellinen ja yleishyödyllinen rautatieliikenne, asiakkaille tarjottavien 
palvelujen laatu, työllisyys ja työolot etenkin uusien jäsenvaltioiden rautatieyrityksissä. 
 
ETSK kehottaa komissiota antamaan kertomuksen rautateiden tavaraliikennepalvelujen markkinoiden 
avaamisen täytäntöönpanosta, kuten direktiivissä 91/440/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2004/51/EY) edellytetään. 
 
Junahenkilökunnan lupajärjestelmää koskevan direktiiviehdotuksen kohdalla ETSK pitää 
valitettavana sitä, että sosiaalialan kysymyksiä koskeva toimenpide esitetään viimeisenä jaksona EU:n 
lainsäädäntäprosessissa, joka tähtää rautateiden rahtiliikenteen vapauttamiseen. Komitea kehottaa 
komissiota supistamaan valtavaa ajallista eroa rautateiden rahtiliikennemarkkinoiden täydellisen 
avaamisen ja ajolupajärjestelmän käyttöönoton välillä. 
 
ETSK pitää tervetulleena Euroopan tason työmarkkinaosapuolten välistä sopimusta, jossa käsitellään 
rajatylittävissä rautatiepalveluissa toimivan junahenkilökunnan työolojen tiettyjä näkökohtia. Komitea 
kehottaa komissiota toimittamaan sopimuksen neuvoston käsiteltäväksi päätöstä varten. 
 
Kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien ja velvollisuuksien alalla ETSK 
katsoo, että rautatiealalla sovellettavat säännökset eivät saa olla lentoliikenteessä sovellettavia 
säännöksiä tiukempia. ETSK:n mielestä asetuksessa olisi parantamisen varaa niiden yksittäisten 
säännösten osalta, jotka koskevat vastuuta välillisistä vahingoista, korvausvastuun enimmäismäärän 
asettamista sekä korvausvastuusta vapautumista junavuorojen peruuttamisten yhteydessä. 
 
ETSK kannattaa toimenpiteitä rautateiden tavaraliikennepalvelujen laadun parantamiseksi mutta 
korostaa, että 
 
− myönteiset kannustimet olisivat kuitenkin tiukkaa korvausjärjestelmää parempi vaihtoehto, sillä 

korvausjärjestelmä edellyttää monimutkaisen hyvitysjärjestelmän käyttöönottoa. 

− rautateiden tavaraliikennepalvelujen laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet eivät saa olla 
muita kuljetusmuotoja syrjiviä. 

 
Lisäksi ETSK kehottaa komissiota tutkimaan ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia uusien 
jäsenvaltioiden yrityksiin ja infrastruktuurin hallintoon kyseisissä maissa. 
 
– Yhteyshenkilö: Luís Lobo 
    puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
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• Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaihe sekä käyttövaihe 
 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 477 lopullinen – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
   puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 

4 KILPAILUPOLITIIKKA JA KULUTTAJANSUOJA 

 

• XXXIII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 
 
− Esittelijä: Franco Chiriaco (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 658 lopullinen – CESE 118/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK toteaa, että on vahvistettava teollisuuden kilpailukykyä sekä edistettävä tutkimusta, 
kehittämistä ja innovaatiota kaikilla aloilla. 
 
Komitea kannattaa kilpailu - ja kuluttajansuojapolitiikan välisiä nykyistä toimivampia suhteita.  
 
Uudistusprosessi, jonka tavoitteena on sujuvoittaa ja yksinkertaistaa valtiontukien valvonta-
menettelyitä, on edistynyt merkittävällä tavalla. Prosessissa noudatetaan Tukholmassa kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston asettamia suuntaviivoja, joiden mukaan valtiontukien yleistä tasoa on 
alennettava ja tuki on suunnattava uudelleen yhteisön edun mukaisiin horisontaalisiin tavoitteisiin, 
muun muassa koheesiotavoitteisiin. 
 
Komitea korostaa, että yleishyödyllisistä palveluista tulisi antaa selkeä säädös. 
 
Nykyisin ollaan yleisesti sitä mieltä, että myös ammatillisten palvelujen tarjonnassa tulee noudattaa 
kilpailusääntöjä. 
 
Komitea kehottaa komissiota täyttämään lupauksensa esittää vuonna 2005 uuden kertomuksen 
rajoittavien ja perusteettomien sääntöjen poistamisen edistymisestä.  
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Asteittain etenevä televiestinnän, tietotekniikan, radio- ja televisiotoiminnan ja kustannustoiminnan 
lähentyminen tekee yhä vaikeammaksi tunnistaa eri markkinoiden rakenteita. Jos tätä prosessia ei 
ymmärretä asianmukaisesti, vaarana on, että kilpailusäännöt menettävät tehonsa ja moniarvoisuuden 
periaate heikkenee. 
 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
   puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int  
 
 

• Kuluttajapolitiikka EU:n laajentumisen jälkeen 
 
− Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 141/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Kun unioni on laajentunut kymmenellä uudella jäsenvaltiolla, joiden valtaosassa kuluttajansuoja on 
suhteellisen uusi asiakokonaisuus, koko kuluttajapolitiikkaa on pohdittava uudelleen ja mukautettava 
se yli 500 miljoonan kuluttajan markkinoiden muodostamaan uuteen todellisuuteen. 
 
ETSK määrittelee lausunnossaan kuluttajapolitiikan tärkeimmät painopisteet. 
 
ETSK:n mielestä on tehtävä uusia lainsäädäntöaloitteita, mutta asiassa on edettävä asteittain, 
unohtamatta tarvetta säilyttää kyseessä olevien etujen tasapaino. Lausunnossa luetteloidaan 
yksityiskohtaisesti alat, joilla aloitteita tarvitaan. 
 
ETSK katsoo lisäksi, että yhteisön moninaisia nykyisiä säädöksiä olisi tarkistettava ja saatettava ne 
keskenään yhteensopiviksi mukauttamalla ne uusiin, laajentuneisiin yhtenäismarkkinoihin etenkin 
lausunnossa erikseen mainituilla aloilla. 
 
ETSK palauttaa mieliin ehdotuksensa perustaa EU:n kuluttaja-asiain tutkimuslaitos, joka antaisi tietoa 
kuluttajapolitiikasta. 
 
ETSK suosittaa komissiolle, että se ottaisi huomioon lausunnossa esitetyt ehdotukset ja suositukset 
kuluttajapolitiikan uusia suuntaviivoja määritellessään ja että se ryhtyisi julkaisemaan säännöllisesti 
kertomuksia kuluttaja-asioita ja kuluttajia koskevasta tilanteesta unionissa. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
   puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
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• Audiovisuaaliset palvelut / alaikäisten ja ihmisarvon suojelu 
 
− Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
– Viite: KOM(2004) 341 lopullinen – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
    puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 

5 YHTENÄISMARKKINAT – YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNNÖN 
YHDENMUKAISTAMINEN 

 

• Yhteis- ja itsesääntelyn nykytila yhtenäismarkkinoilla  
 
− Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – FR) 
 
– Viite: tiedonanto – CESE 1182/2004 fin 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio ovat sopineet lainsäädäntöä 
mahdollisesti hyödyllisellä tavalla täydentävien yhteis - ja itsesääntelyjärjestelmien tunnustamisesta ja 
niitä koskevien puitteiden asettamisesta. Toimielinten välisessä sopimuksessa, joka hyväksyttiin 
16. joulukuuta 20031, luodaan pohjaa tällaiselle täydentävyydelle puitteita ja valvontaa koskevien 
sääntöjen avulla. 
 
Mahdollisuudet ja rajoitukset 
 
Yhteis- ja itsesääntelyyn liittyy useita mahdollisia etuja, sillä niiden avulla yksinkertaistetaan 
sisämarkkinasääntöjä ja lainsäädäntömenettelyjä, nopeutetaan mukautumista muutoksiin, edistetään 
taloudellisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteisvastuullisuutta sekä vahvistetaan näin 
Euroopan yhdentymisprosessin perustaa. 
 
Niihin liittyy kuitenkin rajoituksia, jotka koskevat etenkin sääntöjen ja mahdollisten seuraamusten 
soveltamisehtoja siinä tapauksessa, että kyseisiä sääntöjä ei noudateta. Esille voi nousta myös muita 
valvontaa edellyttäviä seikkoja, joita ovat esimerkiksi yhteensopivuus nykyisen säännöstön kanssa tai 
kilpailuvaikutukset. 
 

                                                 
1
  EUVL C 321, 31.12.2003. 



- 11 - 

 
Greffe CESE 22/2005 (fr,de,en,it→fi)AT/IJ/mm .../... 

Yhteis- ja itsesääntelyn todellinen asema sisämarkkinoilla tunnetaan vielä huonosti. ETSK:n 
tiedonannon sekä sen yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän hiljattain järjestämien kuulemis-
tilaisuuksien avulla pyritään nimenomaan ymmärtämään yhteis- ja itsesääntelyn nykyistä tilaa ja 
tekemään sitä entistä paremmin tunnetuksi sekä edistämään parhaiden käytänteiden levittämistä. 
 
– Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure 
  puh. +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jean-pierre.faure@esc.eun.int 
 
 

• Selvitystoiminta 
 
− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 312 lopullinen – CESE 138/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Yhdentyneiden ja tehokkaiden Euroopan pääomamarkkinoiden luominen on tällä hetkellä yksi 
tärkeimmistä ja kunnianhimoisimmista taloudellisista hankkeista Euroopan unionissa. 
 
Täysin kansallinen selvitystoiminta EU:ssa on varsin kustannustehokasta ja turvallista. Rajatylittävät 
järjestelyt ovat kuitenkin monimutkaisia ja hajanaisia, mikä lisää tuntuvasti kustannuksia, riskejä ja 
tehottomuutta. 
 
Komitea on tarkastellut komission asiakirjaa hyvin kiinnostuneena ja analysoinut sitä etenkin 
edustamiensa työmarkkinaosapuolten näkökulmasta. Komitea on tyytyväinen asiakirjan lähestymis-
tapaan ja suuntaviivoihin. 
 
Komitea toteaa kuitenkin, että markkinat ovat loppujen lopuksi osoittaneet, että ne kykenevät 
selviytymään hätätapauksista nykyisin säännöin, ja viranomaiset ovat suoriutuneet vaikeimmistakin 
tilanteista. 
 
Komitea katsoo, että kilpailuviranomaiset eivät yksinään voi tehdä päätöksiä. Valvontaviranomaisten 
antaman sitovan lausunnon tulisi olla sääntö – vaikka sitä ei aina ja kaikkialla noudatetakaan – joka 
on tästä lähin voimassa. Kun markkinoita halutaan avata kilpailusääntöjä kunnioittaen on otettava 
huomioon myös markkinoiden turvallisuus. Tätä näkökohtaa voivat arvioida vain ne, jotka ovat siitä 
vastuussa. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
  puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
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• Maksusuoritusmääräysmenettely 
 
− Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
– Viite: KOM(2004) 173 lopullinen – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti nyt tehtyyn ehdotukseen asetukseksi. Siihen on sisällytetty kaikki 
huomiot, jotka komitea esitti arvioidessaan vihreää kirjaa. 
 
ETSK kehottaa komissiota harkitsemaan mahdollisuutta ulottaa asetusehdotus koskemaan Euroopan 
talousaluetta. 
 
Komission käsityksen mukaan eurooppalainen maksusuoritusmääräysmenettely voi olla voimassa 
rinnan muiden, jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisten samantapaisten ja samaan 
tavoitteeseen tähtäävien menettelyjen kanssa. ETSK:n mielestä pitäisi kuitenkin olla olemassa vain 
yksi maksusuoritusmääräysmenettely – käsillä olevan asetusehdotuksen mukainen menettely. 
 
Komitean lausuntoon sisältyy myös seikkaperäinen analyysi ehdotetun asetuksen artikloista. 
 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
  puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int  
 
 

6 KOHEESIOPOLITIIKKA 

 

• Luonnonhaitoista ja pysyvistä rakenteellisista haitoista kärsivät alueet 
 
− Esittelijä: Paulo Barros Vale (työnantajat – PT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 140/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Kun ajatellaan kuljetuksiin, tietoliikenteeseen, perusrakenteisiin, julkisten palvelujen saatavuuteen, 
ympäristöön ja työllisyystilanteeseen liittyviä ongelmia sekä etenkin matkailun tarjoamia 
mahdollisuuksia, komitea katsoo, että pysyvistä haitoista kärsiville alueille suunnattuun tehokkaaseen 
politiikkaan on sisällyttävä pysyvyyden, positiivisen erityiskohtelun ja suhteellisuuden periaatteet 
sekä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöä koskevia tavoitteita. 
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Kyseisen politiikan on muodostuttava sellaisten toimien kokonaisuudesta, joilla vähennetään 
mahdollisimman paljon alueiden uhanalaisuutta ja joiden avulla voidaan luoda todelliset yhtäläiset 
mahdollisuudet kyseisten alueiden ja muun unionin välille. Koska politiikalla pyritään löytämään 
ratkaisu objektiivisiin luonnonhaittoihin, sitä on mukautettava haittatekijöiden voimakkuuden 
mukaan. Samasta syystä sillä ei ole tule korvata taloudellisen ja sosiaalisen koheesiopolitiikan 
yhteydessä toteutettavia tavanomaisia toimia vaan täydentää niitä. 
 
– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
  puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
 
 

7 YMPÄRISTÖNSUOJELU 

 

• Natura 2000 -verkoston rahoittaminen 
 
− Esittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2004) 431 lopullinen – CESE 136/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK toteaa, että Euroopan kulttuuri- ja luonnonmaisemat muodostavat merkittävän ja säilyttämisen 
arvoisen luonnonperinnön. Luonnonsuojelu ei kuitenkaan ole pelkkä itsetarkoitus, vaan luonto on 
elämän ja talouden välttämätön perusta sekä ennen kaikkea taloustoiminnan tärkeä voimavara. 
 
ETSK ymmärtää komission valitseman rahoitusvaihtoehdon eli käytettävissä olevien tukivälineiden 
kehittämisen. Käytettävissä olevien tukirahastojen varustaminen ja hyödyntäminen 
luonnonsuojelunäkökohdat huomioon ottavalla tavalla tarjoaa jäsenvaltioissa asianosaisille tahoille 
joustavat toimintamahdollisuudet. Tässä yhteydessä on kuitenkin varmistettava, ettei EU-varoista 
enää myönnetä unionin yhteisrahoitusta luonnonsuojelua haittaaville hankkeille, joiden luonnolle ja 
ympäristölle aiheuttamia haittoja korjataan myöhemmin taas EU:n varoin. 
 
Natura 2000 -alueiden rahoituksesta käytävää keskustelua on tarkasteltava unionin koko talousarvion 
suuruudesta sekä määrärahojen jaosta alueiden ja poliittisten eri tehtäväkenttien välillä 
todennäköisesti käytäviä neuvotteluja vasten. On varmistettava, ettei luonnonsuojelua aseteta muita 
osa-alueita huonompaan asemaan, kun jäsenvaltiot pohtivat rahoituskysymyksiä. Luonnonsuojelu on, 
kuten valtion- ja hallitusten päämiehet monesti ovat korostaneet, koko yhteiskuntaa koskeva tehtävä ja 
poliittinen välttämättömyys, jonka rahoituksesta ei voida tinkiä. 
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Natura 2000:n eri tehtäväalojen kohdalla (esim. tasausmaksut sekä maanomistajille ja -käyttäjille 
suunnatut kannusteet) on myös huolehdittava määrärahojen selkeästä sitomisesta niiden käyttö-
tarkoitukseen. Muussa tapauksessa ETSK ei voi kannattaa Natura 2000:n rahoituksen sisällyttämistä 
nykyisiin rahastoihin, ja se joutuu – monien asian valmisteluun osallistuneiden sidosryhmien tavoin – 
esittämään oman tukiosaston perustamista. 
 
– Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
  puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int  
 
 

• Poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet 
 
− Esittelijä: Leif Nielsen (muut eturyhmät – DK) 
 
– Viite: KOM(2004) 712 lopullinen – 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Annika Korzinek 
  puh. +32 (0)2 546 8065 – sähköposti: annika.korzinek@esc.eu.int 
 
 

• REACH – Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö 
 
− Esittelijä: David Sears (työnantajat – UK) 
− Apulaisesittelijä: Julius Hosman (nimetty edustaja – NL) 
 
– Viite: tiedonanto – KOM(2003) 644 lopullinen – 2003/0256 COD – 2003/0257 COD – 

CESE 242/2004 fin rev. 
 
− Avainkohdat: 
 
Tiedonannossa käsitellään sitä, miten ehdotus vaikuttaa kilpailukykyyn ja teollisuuden muutoksiin 
aloilla, jotka sekä toimivat kemianteollisuuden alihankkijoina että kilpailevat sen kanssa. 
 
Yleisesti ottaen eräs REACH-asetusehdotuksen heikkouksista on sen selkeyden puute ja määritelmien 
puutteellisuus. Ehdotus perustuu pitkälti "aineen" ja "valmisteen" määritelmiin, jotka kehitettiin 1960-
luvun puolivälissä; "kemikaalia" ei määritellä ollenkaan, vaikka termiä käytetään laajalti REACH-
ehdotuksessa. 
 
Ehdotuksen järjestys ja rakenne ovat monimutkaisia. Soveltamisalan ja määrittelyn ongelmia korostaa 
se, että kemikaaliteollisuuteen perustuva ehdotus ei vastaa sen vaikutusten kohteina olevien 
teollisuudenalojen nykyisten tai suunnitteilla olevien käytäntöjen fysikaalista todellisuutta.  
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Ehdotuksen vaikutukset kohdistuvat ankarimmin pk-yrityksiin, kuten tiedonannossa analysoidaan 
yksityiskohtaisesti. Erityisesti suhteettomien kustannusten ja odotettavissa olevan sekä työntekijöille 
että kuluttajille koituvan erittäin vähäisen hyödyn vuoksi eurooppalaiset pk-yritykset menettävät 
kriittiset kilpailuetunsa suhteessa EU:n ulkopuolisiin kilpailijoihin. 
 
Ehdotuksessa väitetään sen perustuvan pyrkimykseen varmistaa työntekijöiden, kuluttajien ja 
ympäristön suojelu. Ehdotuksessa ei käsitellä juurikaan jätteidenkäsittelyn ja päästöjen 
ympäristövaikutuksia, joista säädetään useissa olemassa olevissa yleisissä ja alakohtaisissa EU:n 
lainsäädäntöteksteissä, eikä niitä siten voida lukea tavoiteltuihin hyötyihin.  
 
Yleisesti ottaen olisi pidettävä huolta siitä, että REACH-ehdotuksen tämänhetkinen arviointi ei 
hidasta todellista etusijaa vaativien aineiden testausta. Olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano 
on yhtä tärkeää kuin se, että luodaan uusia, samoista voimavaroista kilpailevia aloitteita.  
 
On olennaista, että vaikutustenarvioinneissa, jotka nyt on todettu tarpeellisiksi, otetaan huomioon 
kyseisten taloudenalojen todellisuus. Niissä tulisi noudattaa avoimesti ja hyväksyttävästi OECD:n 
kaltaisten järjestöjen laatimia soveltuvia menetelmiä. 
 
Mikäli REACH-järjestelmän tavoitteista ja soveltamisalasta sekä kustannuksien ja hyötyjen 
arviointimenetelmistä päästään sopimukseen, on mahdollista luottaa siihen, että omaksutaan parhaat 
toimintatavat, joista kaikki asianosaiset hyötyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä näin ei 
ole. Parhaimmillaankin suorat ja epäsuorat kustannukset ovat samat kuin toisaalla saavutettavat 
mahdolliset, mutta puutteellisesti määritellyt edut. 
 
– Yhteyshenkilö: Jacob Andersen 
  puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti: jacob.andersen@esc.eu.int  
 
 

• Tulviin liittyvä riskienhallinta 
 
− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2004) 472 lopullinen – CESE 125/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Annika Korzinek 
  puh. +32 (0)2 546 8065 – sähköposti: annika.korzinek@esc.eu.int 
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• Geotermisen energian käyttö 
 
− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 122/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
   puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 
 

• INSPIRE 
 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2004) 516 lopullinen – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
   puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 
 
 

8 YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA 

 

• YMP:n rahoitus 
 
− Esittelijä: Adalbert Kienle (työnantajat – DE) 
 
– Viite: KOM(2004) 489 lopullinen – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK näkee käsillä olevassa asetusehdotuksessa useita innovatiivisia aloitteita budjettiteknisten 
menettelyjen parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Toteutustapa, eli kahden sisällöllisesti selvästi 
toisistaan erotetun rahaston perustaminen, on ETSK:n näkemyksen mukaan oikea ja mielekäs. ETSK 
toteaa kuitenkin seuraavaa: 
 
• Yksinkertaistamisen tulee tuntua kaikilla tasoilla. Niin EU:n, jäsenvaltioiden kuin lopullisten 

tuensaajien on hyödyttävä siitä. 

• Tukijärjestelyt on kiireesti muutettava sellaisiksi, että lopulliset tuensaajat saavat tukensa nopeasti 
ja mahdollisimman sujuvasti.  

• Yksinkertaistamisen tavoite saavutetaan kyllä komission, mutta ei riittävästi jäsenvaltioiden 
osalta. 
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ETSK pahoittelee, että maksajavirastojen täytyy erilaisten maksutapojen ja maksusitoumusten vuoksi 
jatkossakin soveltaa kahta rahoitushallintojärjestelmää. Siksi olisi ehdottomasti huolehdittava siitä, 
että nämä molemmat järjestelmät "virtaviivaistetaan". Tässä mielessä tarvitaan muitakin mukautuksia 
etenkin asetukseen maaseudun kehittämistuesta.  
 
ETSK on periaatteessa tyytyväinen siihen, että takaisinperintäjärjestelyssä myös jäsenvaltiot ovat 
EU:n ohella vastuussa maksetuista tukivaroista. Useat jäsenvaltiot ovat arvostelleet osavastuun 
lisäämistä, minkä vuoksi ETSK aikoo valvoa hyvin tarkasti, että nämä jäsenvaltiot eivät menetä 
kiinnostustaan ohjelmiin – mahdollisten lopullisten tuensaajien haitaksi.   
 
ETSK huomauttaa, että teknisen avun laajentaminen vie varoja rahastojen varsinaiselta tarkoitukselta 
eli maatalouden ja maaseudun tukemiselta. Komitean mukaan tällainen "meta-tuki" on rajoitettava 
vain todella välttämättömimpään. Tässä yhteydessä ETSK arvostelee erityisesti yhteisön tukea 
jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontarakenteiden luomiselle ja laajentamiselle. Tämä on epäilemättä 
jäsenvaltioiden tehtävä. ETSK kehottaa komissiota antamaan näissä tapauksissa selvityksen, jotta 
tällaisia tukia voidaan valvoa tarkasti.  
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
  puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

9 ULKOMAANKAUPPA 

 

• Ehdotus neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän 
soveltamisesta 

 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 699 lopullinen – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan komissio hyväksyi 20. lokakuuta 2004 ehdotuksen EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän 
(GSP) yksityiskohtaisesta soveltamisesta vuosina 2006–2008. Ehdotus perustuu komission 
heinäkuussa 2004 tekemiin linjauksiin. Komissio ehdottaa nykyisen järjestelmän parantamista useilla 
aloilla. Tarkoituksena on yksinkertaistaa järjestelmää (erillisten järjestelyjen lukumäärä vähennetään 
viidestä kolmeen), kohdistaa järjestelmän edut niihin kehitysmaihin, jotka tarvitsevat niitä eniten, sekä 
perustaa uusi ylimääräinen GSP-etuusjärjestely (GSP+).  
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ETSK on suosittanut, että nykyistä järjestelmää tulisi yksinkertaistaa ja se tulisi muuttaa nykyistä 
avoimemmaksi ja että on hyödynnettävä mahdollisuutta yhdenmukaistaa, yhdistää ja hioa 
GSP-järjestelmän kaikkia sääntöjä ja menettelytapoja. Komitean mielestä ehdotettu järjestelmä 
edistää selvästi kyseisiä tavoitteita, ja tässä mielessä se kannattaa komission ehdotuksia. 
 
ETSK kannattaa edunsaajamaiden määrän vähentämistä, mutta pelkää, että vähennys ei ole riittävä. 
 
ETSK:n näkemys on, että kestävää kehitystä koskeva uusi erityinen kannustusmenettely vaikuttaa 
edunsaajamaiden käyttäytymiseen vain vähän enemmän kuin vanhat menettelyt, jotka se korvaa. 
 
ETSK on huolestunut siitä, että nykyistä järjestelmää vaivaaviin petosongelmiin ei ole nähtävästi 
paneuduttu tehokkaasti, ja katsoo, että asiaan olisi voitu kiinnittää enemmän huomiota. 
 
ETSK on pettynyt siihen, että ehdotusten vaikutusten yksityiskohtaista arviointia ei ole julkaistu eikä 
sitä joissakin tapauksissa ole ilmeisesti edes tehty. 
 
– Yhteyshenkilö: Susanna Baizou 
   puh. +32 (0)2 546 9845 – sähköposti: susanna.baizou@esc.eu.int  
 
 

10 PUOLUSTUS 

 

• Puolustusalan julkiset hankinnat 
 
− Esittelijä: Clive Wilkinson (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2004) 608 lopullinen – CESE 122/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK:n päätelmät voidaan tiivistää seuraavaan muotoon: 
 
− Puolustusvälineet ovat vain yksi todellisen "puolustuskyvyn" välttämätön osa. Jotta 

puolustusvälineala voi hoitaa oman tehtävänsä mahdollisimman hyvin, tarvitaan erityisesti erittäin 
selkeää ohjausta, johdonmukaisia vaatimuksia ja jatkuvuutta. Sillä tulee myös olla päävastuu 
mahdollisesti tarpeellisen rakennemuutoksen osalta. Alaa ei myöskään saa rasittaa liian raskailla 
sääntelymenettelyillä. 

 
− On tarpeen täsmentää selvästi, mitä puolustusvälineiden hankintaprosessin osia yhdessä 

sovittavien sääntöjen on tarkoitus koskea.  
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− Perustamissopimuksen 296 artikla on edelleen tarpeen. Jotta varmistetaan, ettei sitä jatkossa 
sovelleta yhä useammin, komission tulee luoda nykytilanteeseen perustuva vertailukohta. Sen 
sijaan luettelon ylläpitäminen niistä välineistä ja toimista, joihin 296 artiklaa voidaan soveltaa, ei 
ole käytännöllistä. 

 
− Ensimmäiseksi komission olisi laadittava 296 artiklaa koskeva "tulkitseva tiedonanto". Vasta siitä 

saadun kokemuksen perusteella voidaan päättää, onko alaa tarpeen säädellä oikeudellisella 
välineellä. 

 
− Kaksikäyttöiset välineet ovat yhä yleisempiä. Suuntaus on tervetullut erityisesti siksi, että 

puolustustarvikkeisiin liittyvästä T&K-toiminnasta voi olla hyötyä myös siviilialoilla. 
 
− Komitea pitää Euroopan puolustusvirastolle suunniteltua merkittävää roolia tervetulleena. Lisäksi 

on selvitettävä, mikä nykyisten toimistojen ja virastojen asema tulee olemaan.  
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
   puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
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