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Täysistuntoon osallistuivat Saksan liittohallituksen talous- ja teknologiaministeri Michael Glos, joka 
käytti puheenvuoron EU:n neuvoston nykyisen puheenjohtajavaltion nimissä, sekä tietoyhteiskunnasta 
ja tiedotusvälineistä vastaava komission jäsen Viviane Reding, joka käytti puheenvuoron kahden 
lausunnon hyväksymisen yhteydessä. 
 
 
1. PÄÄTÖSLAUSELMAN HYVÄKSYMINEN: UUDISTETUN 

LISSABONIN STRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
− Viite: päätöslauselma – CESE 298/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
ETSK:n päätöslauselma "Uudistetun Lissabonin strategian täytäntöönpano" on laadittu 
väliselvitykseksi keväällä 2007 kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa varten. Se on osa komitean 
aloitetta, jolla pyritään lisäämään sitoutumista Lissabonin strategiaan Euroopan unionissa, ja se 
ilmentää komitean herkeämätöntä sitoutumista uudistetun strategian täytäntöönpanon 
tehostamiseen. 
 
ETSK kannattaa voimakkaasti kansallisia uudistusohjelmia ja niiden täysimääräistä 
täytäntöönpanoa ja korostaa, että jäsenvaltioiden poliittinen sitoutuminen Lissabonin strategiaan 
on tärkeää. Komitea kehottaa tiivistämään tehokasta yhteistyötä ja luomaan uusia 
kumppanuuksia työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan, erityisesti jäsenvaltioiden 
talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien neuvoa-antavien elinten kanssa. Lisäksi on 
varmistettava tehokas ja monitasoinen hallinto, jonka toimintaa komissio seuraa tiiviisti. 
 
ETSK pitää strategiaa kokonaisuudessaan dynaamisena prosessina, joka vaatii jatkuvaa 
hienosäätöä jäsenvaltioissa, neuvostossa ja komissiossa. Useisiin kysymyksiin on kiinnitettävä 
viipymättä huomiota: Valtiollisella ja alueellisella tasolla jäsenvaltioiden on yksilöitävä 
Lissabonin strategiaan liittyvät painopisteet talousarvioissaan nykyistä selvemmin. Lisäksi 
koulutusjärjestelmien kaikkia tasoja on syytä tarkastella yksityiskohtaisesti, ja väestönmuutosten 
vaikutukset talouteen, työmarkkinoihin ja terveydenhuoltoon on otettava huomioon. Euroopan 
unionin tasolla kiireellisiä painopisteitä ovat aikataulut ja määräajat sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, yhteinen energiapolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjuminen. 
 
ETSK kehottaa Eurooppa-neuvostoa antamaan täyden tukensa edellä esitetylle lähestymistavalle 
ja edistämään järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan nykyistä aktiivisempaa osallistumista 
uudistetun Lissabonin strategian täytäntöönpanoon. Kuluvan vuoden kesällä ETSK aikoo antaa 
neljä tiedonantoa seuraavista aiheista: "Panostaminen osaamiseen ja innovointiin", 
"Liiketoimintamahdollisuudet erityisesti pk-yrityksissä", "Ensisijaisten ryhmien työllistäminen" 
ja "Energiapolitiikan luominen Euroopan unionille". Tiedonannot muodostavat perustan 
kokoavalle raportille, jonka komitea toimittaa Eurooppa-neuvostolle vuonna 2008. 
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− Yhteyshenkilöt: Gilbert Marchlewitz 

(puh. +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

Juri Soosaar 
(puh. +32 (0)2 546 9628 – sähköposti: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 

 

2. TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALITURVA 
 

• Työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset 
− Esittelijä: Xavier Verboven (työntekijät – BE) 
 
− Viite: KOM(2006) 652 lopullinen – 2006/214 COD – CESE 208/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
Komitea kannattaa komission tekemää ehdotusta pääpiirteissään, mutta kehottaa komissiota 
ottamaan huomioon esittämänsä kaksi varausta ja muuttamaan johdanto-osan perustelukappaleita 
niiden mukaisesti. Komitea toivoo, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät ehdotuksen 
pikaisesti. 

 
− Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 

(puh.+32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Asbesti 
− Esittelijä: Xavier Verboven (työntekijät – BE) 
 
− Viite: KOM(2006) 664 lopullinen – 2006/222 COD – CESE 209/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
ETSK 

• kannattaa ehdotusta ja toivoo, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen pikaisesti 
• vahvistaa toiveensa, että jäsenvaltiot ratifioivat turvallisuutta asbestin käytössä 

koskevan, kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen nro 162. 
 
− Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 

(puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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3. YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

• Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla 
– Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 
– Viite: KOM(2006) 397 lopullinen – 2006/0129 COD – CESE 204/2007 

 
− Avainkohdat: 

 
ETSK kannattaa ehdotettua direktiiviä pääpiirteissään. 

 
Komitea pitää ehdotettua alustavaa prioriteettiaineiden ja normien luetteloa hyvänä. Se kehottaa 
kuitenkin ryhtymään toimiin puuttuvien nikkelin ja lyijyn laatunormien määrittämiseksi sekä 
tarkastelemaan tiukasti ja säännöllisesti luetteloa ja normeja. 
 
Ympäristölaatutavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä on haastavaa. ETSK kehottaa 
jäsenvaltioita joka tapauksessa tehostamaan toimiaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Komitea korostaa tarvetta kehittää tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla myös valvotaan valtioiden 
toimia käsillä olevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Se 
kannattaa komission ehdotusta Euroopan vesitietojärjestelmän (Water Information System for 
Europe, WISE) kehittämisestä. 
 
Lisäksi komitea suosittelee, että pidetään huoli uuden ehdotuksen ja nykyisin voimassa olevien 
säädöstekstien yhdenmukaistamisesta, ja suosittelee asianmukaisen EU-säädöksen antamista niitä 
päästölähteitä varten, joita nykyiset säädökset eivät kata (esimerkiksi hajakuormitusta synnyttävät 
kotitaloustuotteet). 

 
− Yhteyshenkilö: Filipa Pimentel 

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

• Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen 
− Esittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 

 
− Viite: KOM(2006) 216 lopullinen – CESE 205/2007 

 
− Avainkohdat: 

 
ETSK:lla ja komissiolla on nykytilanteesta samanlainen käsitys: biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen on välttämätöntä ja tärkeää. Se ei ole vain eettinen ja moraalinen velvollisuus, vaan 
nopealle ja tehokkaalle toiminnalle on olemassa kylliksi myös taloudellisia perusteita. 
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Ekosysteemipalveluiden vähenemisestä aiheutuvat taloudelliset menetykset ovat jo nykyäänkin 
satoja miljardeja euroja. Tällaiseen tuhlaukseen kansantalouksillamme ei yksinkertaisesti ole 
varaa. 
 
Euroopan biologisen monimuotoisuuden väheneminen on seurausta kuluneina vuosikymmeninä 
tehdyistä miljoonista yksittäisistä arvovalinnoista, joista ehdottomasti suurin osa on tehty 
voimassa olevia lakeja noudattaen. Laittomuuksien osuus biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisessä on Euroopassa marginaalinen. 
 
Poliittisista lupauksista huolimatta biologinen monimuotoisuus vähenee valitettavasti edelleen. 
Syynä ei kuitenkaan ole se, ettei asiasta olisi tietoa. Tähän mennessä ei ole löytynyt poliittista 
tahtoa toteuttaa toimia, jotka on jo kauan sitten todettu välttämättömiksi. Natura 2000 -verkostosta 
saadut kokemukset puhuvat puolestaan. 
 
ETSK:n mielestä komission tiedonannon keskeinen puute on, ettei asiakirjassa tarkastella 
strategisesti sitä, miksi biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevat tavoitteet, lupaukset 
ja todellisuus ovat niin kaukana toisistaan. Komitea pahoittelee, että tämä ongelma on jätetty 
tiedonannossa ja toimintasuunnitelmassa lähes täysin huomiotta. 
 
ETSK pitääkin erityisen välttämättömänä, että neljäs toiminta-alue, eli "tietopohja" otetaan 
ensisijaiseksi, jotta sekä kansalaisille että poliitikoille avautuvat heidän toimiensa todelliset 
seuraukset. 
 

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

 

• Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen 
(kodifiointi) 

− Esittelijä: Frederic Adrian Osborn (muut eturyhmät – UK) 
 

− Viite: KOM(2006) 543 lopullinen – 2006/0170 COD – CESE 206/2007 
 

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

 
 

4. ULKOSUHTEET 
 

• EU:n ja Japanin suhteet: kansalaisyhteiskunnan rooli 
− Esittelijä: Eve Päärendson (työnantajat – EE) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 214/2007 
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− Avainkohdat:  
 
Euroopan komissio on kehottanut komiteaa selvittämään Japanin kansalaisyhteiskunnan kehitystä 
ja pohtimaan, millaista yhteistyötä Euroopan unioni (EU) voisi tehdä sen kanssa vahvistaakseen 
EU:n ja Japanin suhteita edelleen. 
 
Japanin kansalaisyhteiskunnan rooli tulee koko ajan tärkeämmäksi, vaikka useimmiten 
kansalaisyhteiskunta keskittyy vielä paikallisiin ja alueellisiin kysymyksiin. 
 
EU:n ja Japanin kansalaisyhteiskuntien yhteyksien lisääminen ja lujittaminen kestää kauan, ja 
parhaiden kumppanien yksilöiminen on ratkaisevan tärkeää. Keskeinen ensimmäinen askel voisi 
olla kokouksen järjestäminen, jotta voitaisiin kartoittaa yhteisiä ongelmia ja pohtia miten niihin 
löydettäisiin ratkaisuja. 
 
Myöhemmin voitaisiin harkita nykyistä järjestelmällisempää vuoropuhelua pyöreän pöydän 
mallin pohjalta. 

 
− Yhteyshenkilö: Loïc Defaye 

(puh. +32 (0)2 546 8357 – sähköposti: loic.defaye@eescc.europa.eu) 
 
 
5. VIESTINTÄVERKOT 
 
• Tilastotiedot / neuvoa-antava komitea 
− Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
− Viite: CESE 202/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
CEIES:n strategisen roolin vahvistaminen painopisteiden valinnassa ja arvioinnissa sekä 
mahdollisuus perustaa tilapäisiä työryhmiä on tärkeä askel, kun kyseiselle elimelle pyritään 
antamaan sille kuuluva vastuu ja tarvittavat välineet. 
 
ETSK on kuitenkin ihmeissään komitean uudesta kokoonpanosta, koska institutionaalinen edustus 
on huomattava. Se ei kuitenkaan varmista sellaisten toimielinten kuin Euroopan parlamentin ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean todellisen näkökulman esille tuomista, sillä niissä on 
edustettuina hyvin erilaisia poliittisia realiteetteja ja eturyhmiä. 
 
ETSK:lla tulisi olla roolinsa ja sille ominaisen kokoonpanon takia erilainen painoarvo 
konsultoinnissa. Tämä ei perustu niinkään ETSK:n institutionaaliseen rooliin, vaan sen 
mahdollisuuteen tuoda esille Euroopan kansalaisyhteiskunnan näkemykset.  
 

− Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
(puh. : +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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• Turvallisen tietoyhteiskunnan strategia 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2006) 251 lopullinen – CESE 211/2007 

 
− Avainkohdat: 

 
Kun ajatellaan ilmiön laajuutta sekä sen vaikutuksia talous- ja yksityiselämään, komission tulisi 
komitean mielestä ryhtyä lisätoimiin innovatiivisen ja eriytetyn strategian toteuttamiseksi. 
Komitea korostaa, että tietoturva on välttämättä nivottava henkilötietojen suojan vahvistamiseen ja 
vapauksien suojeluun, sillä ne ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia. ETSK 
pohtii tarkasteltavan ehdotuksen lisäarvoa ja muistuttaa tietoyhteiskuntaa käsitelleessä 
huippukokouksessa Tunisissa vuonna 2005 annetuista päätelmistä, jotka hyväksyttiin YK:n 
yleiskokouksessa 27. maaliskuuta 2006. Komitea korostaa, että yhteisön strategialla tulee lisäksi 
varmistaa muun muassa ehkäisytoimet, tekninen standardointi, sähköinen tunnistus, 
riskinarviointi, kokeilutoimien järjestäminen erilaisissa oppilaitoksissa sekä kansallisen ja 
kansainvälisen koordinoinnin lisääminen. 

 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher  

(puh.. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
• Sähköisiä viestintäverkkoja koskevan sääntelyjärjestelmän 

uudelleentarkastelu 
− Esittelijä: Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 
 
− Viite: KOM(2006) 334 lopullinen – CESE 212/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa komission tekemää ehdotusta pääpiirteissään ja katsoo, että sääntelyjärjestelmä 
tulee sovittaa yhteen tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alan kehittämisstrategian kanssa. Komitea 
toteaa erityisesti, että sääntelyjärjestelmä on tärkeä seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 
kohtuuhintaisia ja turvallisia laajakaistayhteyksiä, rikasta ja monipuolista sisältöä ja 
digitaalipalveluja tarjoavan yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen luominen sekä 
maailmanluokkaa olevan tutkimustoiminnan ja innovoinnin takaaminen ICT:n alalla kuromalla 
umpeen Euroopan tärkeimpien kilpailijoiden etumatka. Lisäksi tulisi perustaa Euroopan 
radiotaajuusvirasto, joka laatisi yhtenäisen, integroidun ja yleiseurooppalaisen 
taajuuksienhallinnointijärjestelmän, ja komission tulisi valvoa yhä tiiviimmin kansallisten 
sääntelyviranomaisten toteuttamia sääntelytoimenpiteitä tarjonnan monipuolisuuden lisäämiseksi. 
Komitea katsoo myös, että laajakaistayhteyksien saatavuus olisi sisällytettävä yleispalvelun 
määritelmän soveltamisalaan, sillä laajakaistapalvelujen merkitys taloudelliselle ja sosiaaliselle 
kehitykselle kasvaa jatkuvasti. 

 
− Yhteyshenkilö: Agota Bazsik  

(puh. +32 (0)2 546 8658 – sähköposti: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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6. LIIKENNE JA LOGISTIIKKA 
 

• Unionin politiikka logistiikan alalla 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 210/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

ETSK:n näkemyksen mukaan tavaraliikenteen logistiikka ja intermodaaliset ratkaisut ovat 
ensisijaisesti yrityksiin liittyvää toimintaa ja kuuluvat siten elinkeinoelämän tehtäväkenttään. 
Viranomaisilla on kuitenkin selkeä rooli sopivien perusedellytysten luomisessa ja sen 
varmistamisessa, että tavarakuljetusten logistiikkaa ja intermodaalisuutta koskevat kysymykset 
pidetään aina tärkeällä sijalla poliittisessa päätöksenteossa. Logistiikkaa koskevassa 
lähestymistavassa tuleekin keskittyä logistiikka-innovoinnin institutionaalisten puitteiden 
parantamiseen sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöä koskevien tarpeiden järkevän 
tasapainon varmistamiseen. Yritysten sisäisen logistiikan ratkaiseminen on jätettävä yrityksille 
itselleen. Niinpä ETSK pitää tervetulleena sitä, että komissio on tarkistanut lähestymistapaansa 
vuoden 2006 kesäkuussa julkaisemassaan tiedonannossa. Siinä asiaa lähestytään eri näkökulmista, 
mutta keskeisenä tekijänä on aina kestävyysperiaatteiden mukainen liikkuvuus. Päätehtävänä on 
nyt saada aikaan yhteistyötä eri liikennemuotojen välillä aina, kun se on mahdollista, samalla kun 
pyritään täysimääräisesti hyödyntämään tietyn liikennemuodon tehokkuus ja 
tarkoituksenmukaisuus. Näin tapahtuu silloin, kun tekniset, käytännölliset ja taloudelliset 
edellytykset ovat olemassa. Unionin haasteena on saada aikaan yhteinen politiikka, jonka avulla 
nämä edellytykset luodaan tai niitä kehitetään. 

 
− Yhteyshenkilö: María José López Grancha  

(puh. +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

• Merityön normien vahvistaminen 
− Esittelijä: Thomas Etty (työntekijät – NL) 
 
− Viite: KOM(2006) 287 lopullinen – CESE 213/2007 

 
− Avainkohdat: 

 
ETSK kiittää komissiota tuesta, jota se antoi ILO:lle uuden yleissopimuksen syntyyn johtaneen 
työskentelyn yhteydessä, ja toteaa, että yleissopimus syntyi kansainvälisen tason päätöksenteon ja 
kolmikantaisten menettelyjen puitteissa aikaansaadun herkän tasapainon tuloksena. 
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Sopimuksen ratifiointi kuuluu yksinomaan jäsenvaltioille, sillä EU ei ole ILO:n jäsen. ETSK 
odottaa, että jäsenvaltiot pääsevät komission tuella yhteisymmärrykseen asiasta ja ratifioivat 
sopimuksen mahdollisimman pian, toivottavasti vuonna 2008. 
 
ETSK toteaa, että riippumatta siitä, millä tavalla komissio aikoo varmistaa kolmikantaisten 
päätöksentekomenettelyjen koordinoinnin yhteisön tasolla, se ei missään tapauksessa saa 
heikentää kolmikantaisia menettelyjä koskevien ILO:n määräysten soveltamista jäsenvaltioissa. 
 
ETSK suosittaa, että komissio tukee ILO:n asiantuntijakokouksia toimintalinjojen kehittämiseksi 
lippu- ja satamavaltioiden suorittamaa valvontaa varten. 
 

– Yhteyshenkilö: María José López Grancha  
(puh.: +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 
 

7. MAATALOUS JA KARJANKASVATUS 
 

• Puhdasrotuiset jalostusnaudat 
− Esittelijä: Gilbert Bros (muut eturyhmät – FR) 

 
− Viite: KOM(2006) 749 lopullinen – 2006/0250 CNS – CESE 207/2007 

 
− Yhteyshenkilö: Arturo Iñiguez Yuste  

(puh. +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


