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Täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen Joaquín Almunia, joka käytti puheenvuoron unionin 
talous- ja raha-asioista. 
 
 

1 TALOUSPOLITIIKAN OHJAUS 
 

• Talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistaminen – vakaus- ja 
kasvusopimuksen uudistaminen 

− Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 

− Apulaisesittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 244/2006 

− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on erittäin huolestunut unionin talouspolitiikan 
ohjausjärjestelmässä vallitsevasta pattitilanteesta ja haluaa tässä tarkasteltavalla asiakirjalla 
 

− hahmotella erilaisia näkemyksiä, joita poliittisessa ja taloudellisessa keskustelussa on tullut 
esille niiden kuuden vuoden aikana, joina vakaus- ja kasvusopimuksen vaikutukset ovat 
olleet nähtävissä 

− arvioida vakaus- ja kasvusopimukseen viimeksi kuluneina kuukausina liittynyttä 
uudistusprosessia 

− määritellä suuntaviivoja unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistamiseksi.  
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että vakaus- ja kasvusopimus on ollut alusta lähtien 
keskeinen väline sen varmistamiseksi, että unionin talouskasvu jatkuu vakaata rahataloutta koskevien 
yhteisten tavoitteiden mukaisesti.  
 
Ensimmäisten kuuden vuoden aikana ilmenneitä keskeisiä menestystekijöitä ja kritiikkiä herättäviä 
seikkoja on molempia yksi, ja ne liittyvät kahteen sopimuksessa usein mainittuun asiaan: 
rahapolitiikan vakauteen ja Euroopan talouskasvuun.  
 
Tässä yhteydessä unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän koordinointi on valitettavasti ollut 
puutteellista, ja juuri samana ajankohtana kansainväliset – niin taloudelliset kuin poliittisetkin – 
jännitteet ovat olleet ja ovat edelleen voimakkaita. 
 
Sopimuksen kuutena voimassaolovuotena eräät valtiot ovat vaatineet sen uudistamista. 
 
Uudistusprosessia on pidettävä keskeneräisenä, koska sen avulla ei ole pystytty todella vahvistamaan 
unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän koordinointia. Jos näin toimittaisiin, voitaisiin hyödyntää 
optimaalisesti talous- ja rahaliiton tarjoamat talouskasvun ja työllisyyden kehittämismahdollisuudet. 
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– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
 (puh: +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
• Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (2005–2008) 

− Esittelijä: Arno Metzler (muut eturyhmät – DE) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 245/2006 

− Avainkohdat: 
 

Komitea toteaa, että EU:n nykyisten suhdanne- ja työllisyysongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan 
välttämättä Lissabonin strategiaan kytkettyä koordinoitua makropolitiikkaa, joka edistää kasvua ja 
työllisyyttä voimakkaasti. Komitea katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden on ehdottomasti pyrittävä 
noudattamaan sitoumustensa mukaista budjettipolitiikkaa. Työmarkkinaosapuolia ja jäsenvaltioiden 
hallituksia tarvitaan tasapainottamaan joustavuus ja turvallisuus innovointimyönteisesti.  
 
Asianmukaisen, kasvua ja työllisyyttä edistävän makrotaloudellisen politiikan ohella tarvitaan myös 
mikrotaloudellisia uudistuksia kasvumahdollisuuksien vahvistamiseksi. Niihin sisältyy toimia kilpailun 
vahvistamiseksi, byrokratian vähentämiseksi sekä EU:n sisämarkkinoiden kehittämiseksi.  
 
Pyrittäessä osaamiseen perustuvaan yhteiskuntaan on erittäin tärkeää tehdä oikeat valinnat elinikäisen 
oppimisen, yhtäläisten mahdollisuuksien, perheiden tukemisen, koulutuksen sekä tutkimuksen ja 
innovoinnin aloilla. Yleisesti ottaen komitea painottaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota 
yrittäjyyden edistämiseen. 

– Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 
 (puh: +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• Yhteisen konsolidoidun yritysveropohjan luominen EU:ssa 

− Esittelijä: Lars Nyberg (työntekijät – SE) 

− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 241/2006 

− Avainkohdat: 
 

Arvioinneissa on tarkasteltava osittain juridisia ja veroteknisiä, osittain taloudellisia seikkoja. Komitea 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan – monista teknisistä yksityiskohdista ja merkittävistä 
valtioiden välisistä eroista huolimatta – ennen kaikkea huomioon ne taloudelliset edut, joita yhteisen 
konsolidoidun yhtiöveropohjan avulla voidaan saavuttaa.  
 
Komitean käymät keskustelut voidaan tiivistää yhteistä konsolidoitua yhtiöveropohjaa koskeviksi 
periaatteiksi, jotka ovat laaja pohja, neutraalius, yksinkertaisuus, tehokkuus, vakaus, legitiimiys, 
oikeudenmukaisuus, kansainvälinen kilpailu, pakollisuus, väliaikaiset/siirtymäsäännökset sekä 
joustavat päätöksentekoa koskevat säännökset. Komitea on päättänyt keskittyä periaatteiden 
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pohdintaan, sillä se katsoo, että päästäessä yhteisymmärrykseen kyseessä olevista periaatteista 
helpottuu valinta erilaisten teknisten ratkaisujen välillä. 
 

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

2 KANSALAISYHTEISKUNTA, KANSALAISTEN OIKEUDET 
 

• Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden 
edustavuus kansalaisvuoropuhelun yhteydessä 

− Esittelijä: Jan Olsson (muut eturyhmät – SE) 

− Viite: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 

− Avainkohdat: 
 

"Osallistumisoikeus", jota kansalaisyhteiskunta ja Euroopan tasolla toimivat järjestöt ovat vaatineet jo 
kauan, on tällä hetkellä erityisen akuutti asia. Euroopan unionin nykyiset mahdollisuudet ja haasteet 
edellyttävät, että ruohonjuuritason toimijat ja heidän edustajansa saadaan liikkeelle. 
 
ETSK on jo monesti korostanut, että ainoastaan selkeästi määritelty edustavuus voi antaa 
kansalaisyhteiskunnan toimijoille oikeuden osallistua tehokkaasti yhteisön politiikkojen muotoiluun ja 
päätösten valmisteluun. Edustavuuden vaatimus on perustava demokratian periaate, ja sen avulla 
eurooppalaisesta järjestäytyneestä kansalaisyhteiskunnasta voitaisiin myös tehdä entistä selkeämpi ja 
vaikutusvaltaisempi.  
 
Lausunnossa pyritään ennen kaikkea selventämään ja järkeistämään ETSK:n ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja Euroopan laajuisten verkkojen välisiä suhteita sekä 
lisäämään järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän vuoropuhelun uskottavuutta 
vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen laillista 
oikeutusta. Tämä lähestymistapa liittyy pyrkimykseen käynnistää ETSK:n sekä Euroopan 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja verkostojen välinen vahvistettu ja järjestelmällinen 
vuoropuhelu. 
 
Lausunto voisi myös 

• tarjota hyödyllisen näkökulman, jopa mittapuun, muille toimielimille erityisesti osallistavan 
demokratian vahvistamiseksi Euroopan tasolla sekä todellisen eurooppalaisen 
kansalaisvuoropuhelun käynnistämiseksi ja 

• mahdollistaa toimielintenvälisen yhteistyön, johon kuuluisi hyvien käytänteiden vaihtoa 
etenkin komission ja Euroopan parlamentin kanssa, kuitenkin niin, ettei ETSK puuttuisi 
niiden tapaan järjestää Euroopan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä 
vuoropuhelu. 
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ETSK arvioi, että on tarpeen käynnistää selkeä, yhtenäinen ja yksinkertainen menetelmä Euroopan 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustavuuden arviointiin. Menetelmän on 
mahdollistettava kriteerien arviointi tavalla, joka soveltuu eurooppalaisten organisaatioiden 
rakenteeseen ja toimintatapoihin. Sen on myös perustuttava siihen, että organisaatiot itse osallistuvat 
kyseiseen arviointiprosessiin. Lisäksi menetelmässä olisi noudatettava seuraavia periaatteita: 
avoimuus, puolueettomuus, syrjimättömyys, todentamismahdollisuus ja eurooppalaisten 
organisaatioiden osallistuminen. 
 
ETSL esittää, että menettely voisi sisältää seuraavat kolme arviointiperustetta: 

• organisaation perussäännöt ja niiden soveltaminen 

• organisaation edustus jäsenvaltioissa  

• laadulliset arviointiperusteet, joiden avulla voidaan arvioida organisaation panosta sekä 
osallistumista toimielinten järjestämiin kuulemisprosesseihin. 

 
ETSK katsoo, että näiden periaatteiden ja arviointiperusteiden perusteella tulisi voida kehittää 
menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden 
edustavuutta. Tämä menetelmä voitaisiin toteuttaa ottamalla käyttöön erityinen arviointiväline 
yhteistyössä etenkin ETSK:n perustaman Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
verkostojen yhteysryhmän kanssa. 

 
−  Yhteyshenkilö: Patrick Fève 
 (puh: +32 (0)2 546 9616 – sähköposti: patrick.feve@esc.eu.int) 

 

• Euroopan unionin perusoikeusviraston perustaminen 

− Esittelijä: Sukhdev Sharma (muut eturyhmät – UK) 
− Apulaisesittelijä: An Le Nouail Marlière (työntekijät – FR) 

− Viite: KOM(2005) 280 lopullinen – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 

− Avainkohdat: 
 

Komitea on tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätökseen perustaa Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan kirjattujen unionin 
periaatteiden ja käytäntöjen vahvistamiseksi. Näin luodaan mekanismi, jonka avulla voidaan valvoa 
perusoikeuksien toteutumista unionissa ja jota voidaan hyödyntää jäsenvaltioiden 
perusoikeuspolitiikkojen koordinoinnin parantamisessa.  
 
Komitea on hyvin huolissaan siitä, että ehdotuksessa ei edistetä tai tueta kovin laajaa järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan edustusta uuden viraston hallintoneuvostossa eikä perusoikeusfoorumissa. 
 
Rasismin ja muukalaisvihan torjunnan tulisi aina kuulua viraston monivuotisten puitteiden mukaisiin 
toiminta-aloihin. 
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Komiteaa askarruttaa kysymys viraston riippumattomuudesta suhteessa EU:n toimielimiin, mutta 
myös jäsenvaltioihin. 

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

• Naisten edustus 

– Esittelijä: Thomas Etty (työntekijät – NL) 

– Viite: EP:n lausuntopyyntö – CESE 238/2006 

– Avainkohdat: 
 
Euroopan parlamentti pyysi tammikuussa 2003 ETSK:ta antamaan lausunnon naisten edustuksesta 
ETSK:ssa edustettujen talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien päättävissä elimissä. Useimmat 
työnantajille, työntekijöille ja Euroopan järjestäytyneelle kansalaisyhteiskunnalle esitetyt parlamentin 
toiveet ja pyynnöt on tuotu esiin tutkimuksessa, joka perustuu vuonna 2003 ETSK:n kaikille 
silloisille 222 jäsenelle lähetettyyn kiertokyselyyn. 
 

• ETSK yhtyy Euroopan parlamentin käsitykseen siitä, että on erittäin tärkeää vahvistaa 
naisten edustusta EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien päätöksentekoelimissä ja 
että asianomaisten organisaatioiden sekä Euroopan komission on kiinnitettävä asiaan 
nykyistä enemmän ja järjestelmällisemmin huomiota. 

 
• ETSK suosittelee, että kaikki edustettuina olevat organisaatiot raportoivat asiaa koskevien 

toimenpiteidensä tuloksista säännöllisesti komissiolle ja että komissio laajentaa 
tietokantaansa sekä määrittelee sopivat indikaattorit. 

 
• ETSK pitää tarpeellisena tukea naisista koostuvia lisäjärjestöjä ja jäsenorganisaatioita sekä 

naistyöntekijöiden ja -jäsenten verkostoja. 
 
• ETSK pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että komission toimivaltaiset yksiköt tukevat naisten 

täydennyskoulutusta sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista helpottavia strategioita. 
Työnantajilla ja ammattiliitoilla on keskeinen rooli strategioiden toteuttamisessa. 

 
• ETSK suosittelee, että asianomaiset organisaatiot ja komissio tarkastelisivat seikkaperäisesti 

kiintiöjärjestelmiä, jotka ovat eräissä maissa osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi sekä 
politiikassa että yhteiskuntaelämän organisaatioiden parissa. 

 
• ETSK toivoo jäsenvaltioiden asettavan vähimmäistavoitteen, jonka mukaan heikommin 

edustettuna olevan sukupuolen osuus komitean jäseniksi nimettävistä henkilöistä olisi 
vähintään 30 prosenttia toimikaudella 2006–2010. Vuonna 2010 alkavaksi toimikaudeksi 
tavoite voitaisiin nostaa 40 prosenttiin. 
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• ETSK tarkastelee uudelleen tutkimuksen tuloksia vuosina 2006–2007 selvittääkseen, 

eroavatko organisaatioiden strategiset ja käytännön toimet uusissa jäsenvaltioissa 
merkittävästi vanhojen jäsenvaltioiden organisaatioiden toimista. ETSK ehdottaa, että myös 
Euroopan parlamentti analysoisi tilanteen uudelleen. 

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

• Euroopan vammaisten teemavuosi 2003 

– Esittelijä: Gunta Anca (muut eturyhmät – LV) 

– Viite: KOM(2005) 486 lopullinen – CESE 236/2006 

– Avainkohdat: 
 

ETSK on tyytyväinen tiedonantoon, sillä sen ansiosta voidaan tarkastella Euroopan vammaisten 
teemavuoden 2003 onnistumisia ja heikkoja kohtia sekä ottaa oppia muita eurooppalaisia 
teemavuosia varten. 
 
ETSK on samaa mieltä siitä, että Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 menestys verrattuna 
aikaisempiin eurooppalaisiin teemavuosiin johtuu siitä, että teemavuosi järjestettiin 
vammaisjärjestöjen itsensä aloitteesta ja että ne myös osallistuivat sen suunnitteluun ja toteutukseen.  
 
ETSK pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei kerrota jäsenvaltio- ja aluetason toimista ja että toimia, 
jotka on toteutettu yleisen tietoisuuden ja tiedotusvälineissä näkyvyyden lisäämiseksi, on arvioitu 
määrällisesti mutta ei laadullisesti.  
 
ETSK katsoo, että Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 onnistumisen pitäisi näkyä politiikoissa 
ja lainsäädännössä ja että poliittinen panostus on ollut pettymys verrattuna teemavuoden herättämiin 
odotuksiin. 
 
Euroopan vammaisten teemavuosi 2003 on kannustanut komiteaa tekemään useita aloitteita, joita 
ovat vammaisuutta käsittelevän, komitean sisäisen työryhmän perustaminen, vammaisasioiden 
nivominen mukaan komitean työskentelyyn, vammaisiin liittyvien oma-aloitteisten lausuntojen 
antaminen, esteettömyysvaatimusten huomiointi komitean uusien toimitilojen kunnostuksessa ja 
vammaisten työllistämistä koskevien muutosten tekeminen henkilöstösääntöihin. 
 

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

• Koulutukseen liittyvä valtioiden rajat ylittävä liikkuvuus yhteisössä: 
Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja 
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– Esittelijä: Tomasz Czajkowski (muut eturyhmät – PL) 

– Viite: KOM(2005) 450 lopullinen – 2005/0179 COD – CESE 235/2006 

– Avainkohdat: 
 
ETSK on tyytyväinen komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi 
aiheesta "Koulutukseen liittyvä liikkuvuus yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen 
laatuperuskirja" .  
 
ETSK ehdottaa, että kiinnitetään erityishuomiota seuraaviin seikkoihin: 
 

− jäsenvaltioiden järjestämä ohjelmista tiedottaminen sekä valtio- että paikallistasolla 

− yhdenvertaisista mahdollisuuksista tiedottaminen ehdokkaille 

− selvät, avoimet ja täsmälliset menettelyt osanottajille 

− ohjelman eri toimijoiden vastuualueiden tarkka määrittely, minkä ansiosta voidaan välttää 
esimerkiksi myöhemmät vaatimukset tai väärinymmärrykset lähettävien ja vastaanottavien 
organisaatioiden välillä 

− liikkuvuuspolitiikan koordinoiminen edelleen unionitasolla (eikä eri jäsenvaltioissa), mikä 
mahdollistaa komission ja Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisen.  

 
ETSK:n mielestä komission tulee määrittää laatuperuskirjan voimaantulopäivä, jotta jäsenvaltiot 
saadaan noudattamaan sitä. 

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

• Maahanmuuttovirtojen hallinta 

– Esittelijä: An Le Nouail Marlière (työntekijät – FR) 

– Viite: KOM(2005) 123 lopullinen – 2005/0046 COD – 2005/0047 COD – 2005/0048 CNS – 
2005/0049 COD – CESE 234/2006 

– Avainkohdat: 
 
Komitea  

− kannattaa ehdotusta kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan 
eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013, Euroopan pakolaisrahaston 
perustamista nykyisen rahaston jatkoksi sekä ulkorajarahaston perustamista. 

− kehottaa neuvostoa käsittelemään ja hyväksymään samassa yhteydessä ehdotuksen 
tiedonannoksi yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman 
perustamisesta sekä päätökset erityisrahastojen perustamisesta yleisohjelman 
toteuttamiseksi.  
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− kehottaa komissiota ottamaan Haagin ohjelmaa koskevassa toimintaohjelmassaan huomioon 
ETSK:n antamat suositukset. 

− suosittaa neuvostolle ja komissiolle, että ne  

• takaavat näiden uusien rakennerahastojen toiminnan avoimuuden varmistamalla 
nimenomaisesti, että Haagin ohjelma ja nyt käsiteltävänä oleva tiedonanto ovat 
keskenään johdonmukaisia. 

• sisällyttävät kyseisiä eri rahastoja koskeviin päätöksiin konkreettisia määräyksiä 
siitä, että valtiovallasta riippumattomat toimijat osallistuvat mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa jäsenvaltioiden ja komission itsensä määrittelemien 
suuntaviivojen vuosittaisten ja monivuotisten puitteiden laatimiseen. 

 
– Yhteyshenkilö: Susanne Johansson 
 (puh. +32 (0)2 546 8477 – sähköposti: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
 

3 ENERGIA 

 

• Energiatehokkuus 

– Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 

– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 242/2006 

– Avainkohdat: 
 
Energiatehokkuuden huomattavan parantamisen on oltava Euroopan unionin tulevan 
energiapolitiikan keskeisiä osatekijöitä. Komitea antaa vankan tukensa pyrkimyksille vähentää 
energiankulutusta 20 prosenttia ja katsoo, että energiankulutuksen vuotuista vähentämistä koskevaan 
1 prosentin tavoitteeseen tulee päästä mahdollisimman nopeasti. Seuraavaksi päämääräksi tulee 
asettaa 2 prosentin todellinen vähennys. 
 
Yleisölle suunnatut tiedotuskampanjat voivat olla hyvin hyödyllisiä. Jotta kampanjat olisivat 
tehokkaita, ne tulee toteuttaa mahdollisimman lähellä loppukäyttäjiä ja asianomaisia ammattialoja. 
Näin ollen valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten tulee ottaa ne vastuulleen. 
 
Energiatehokkuuden tavoittelusta on tullut yrityksille välttämättömyys, joten useimmiten ratkaisuksi 
käyvät vapaaehtoiset sopimukset oikeudellisten säännösten laatimisen sijaan. Säädöksiä on jo 
runsaasti, ja niiden täytäntöönpanoa tulisi arvioida.  
 
Liikenne ja rakentaminen ovat eniten energiaa kuluttavat alat, joten voimakkaimmat toimet ja 
innovointi tulisi kohdentaa juuri niihin. 
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Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tulisi sitoutua voimakkaasti samansuuntaisiin 
toimintalinjoihin, joiden avulla edistetään energiatehokkuutta ja sitä parantavien innovaatioiden 
jatkuvaa ja enenevää käyttöönottoa, hyvien käytäntöjen vaihtoa sekä parhaan teknologian 
levittämistä. Lisäksi tulee toteuttaa kotitalouksille ja kuluttajille suunnattuja tiedotus- ja 
kannustuskampanjoita. Euroopan unionilla voisi olla tässä yhteydessä erityisen hyödyllinen rooli.  
 

– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 (puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

4 TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA 
 

• Terveys ja kuluttajansuoja 

– Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 

– Viite: KOM(2005) 115 lopullinen – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 

– Avainkohdat: 
 
ETSK:n yleisnäkemys on, että ehdotus päätökseksi yhteisön yhteisestä toimintaohjelmasta 
kansanterveyden ja kuluttajansuojan aloilla ei ole riittävän perusteltu eikä sitä ole selitetty kaikilta 
osin: esitetyt perustelut eivät vaikuta riittävän vakuuttavilta tehdyn valinnan perustelemiseksi.  
 
Perustamissopimuksen 152 ja 153 artiklassa määritellyt politiikat ovat oikeudelliselta luonteeltaan 
hyvin erilaiset. On siis kiinnitettävä huomiota haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen. Yhtäältä vaarana 
on, että kuluttajansuojapolitiikka mukautetaan kansanterveyspolitiikan tiukkoihin täydentävyys- ja 
suhteellisuuskriteereihin, mikä vahingoittaisi EU:n omia toimivaltuuksia kuluttajansuoja-alalla. 
Toisaalta saatetaan päätyä siihen epäsuotavaan tilanteeseen, että kulutuskeskeisyys tulee yhä 
tiiviimmin osaksi kansanterveyttä ja että "käyttäjän" ja "kuluttajan" käsitteet sekoittuvat siitä syystä, 
että "kansalaisuuteen" viitataan yleisesti niiden yhteisenä ominaisuutena. 

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

 

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

− Viite: KOM(2005) 275 lopullinen – CESE 237/2006 

− Avainkohdat: 
 
Komitea katsoo, että tällä hetkellä on suositeltavaa valita kalastustuotteiden ympäristömerkkejä 
käsittelevässä komission tiedonannossa esitetty kolmas vaihtoehto eli vapaaehtoisille 
ympäristömerkkijärjestelmille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Komitea huomauttaa kuitenkin, 
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että vähimmäisvaatimusten on oltava riittävän tiukat, ja niiden lisäksi on annettava säännöt, joilla 
estetään vaatimusten rikkominen ja asetetaan siitä seuraamuksia. 
 
Komitea katsoo, että 
 

− ympäristömerkkijärjestelmän on erotuttava selvästi varsinaisista elintarvikkeiden merkintää 
koskevista yleisistä säännöistä. 

 
− kalastustuotteiden ja minkä tahansa muiden merestä saatavien tai vesiviljelytuotteiden 

ympäristömerkkiä voitaisiin käyttää sekä jalostamattomissa tuotteissa tai jalostetuissa 
kalatuotteissa. Ensiksi mainitussa tapauksessa merkki olisi tae FAO:n laatimien vastuullista 
kalastusta koskevien toimintaohjeiden noudattamisesta. Jälkimmäisessä tapauksessa 
kalastustuotteen ympäristömerkki olisi osoitus elintarvikkeiden jäljitettävyyttä koskevien 
sääntöjen asianmukaisesta noudattamisesta. 

 
− on luotava selkeä akkreditointimekanismi sertifiointitahojen määrittelemiseksi, ympäristö-

merkkien myöntämiseksi, riitojen ratkaisemiseksi sekä väärinkäytösten ja sääntöjen 
noudattamatta jättämisen valvomiseksi ja niistä rankaisemiseksi, jotta ympäristömerkillä 
varustettu kalastustuote voidaan erottaa muista kalastustuotteista. 

 
− pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi tietyissä olosuhteissa olla vaikeuksia saada 

ympäristömerkki, joten hyväksyttäviin säädöksiin on sisällytettävä tuottajaorganisaatioiden, 
kalastuskuntien tai kumppanuussopimusten välityksellä toteutettavia mekanismeja. 
Säädöksissä on otettava erityisesti huomioon mahdollisuus tukea kalastustuotteiden 
ympäristömerkillä kalastusteollisuutta, ja sen kustannukset ovat siirrettävissä kaupalliseen 
arvoketjuun aiheuttamatta vahinkoa kuluttajille. 

 
− ympäristömerkki edellyttää toimijoihin ja kuluttajiin kohdennettavaa runsasta valistusta ja 

tiedotusta, ja julkisyhteisöjen olisi huolehdittava asianomaisten kampanjoiden rahoituksesta. 
 

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

• Vesiviljeltyjä eläimiä koskevat terveysvaatimukset 
− Esittelijä: Christos Fakas (muut eturyhmät – EL) 

− Viite: KOM(2005) 362 lopullinen – 2005/0153 – 154 CNS – CESE 233/2006 
 
− Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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5 ULKOSUHTEET 
 

• EU:n ja Meksikon väliset suhteet 

− Esittelijä: José Isaías Rodríguez Carcía-Caro  (työnantajat – ES) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 246/2006 

− Avainkohdat: 
 

ETSK antoi lausunnon EU:n ja Meksikon välisistä suhteista joulukuussa 1995, ja sen jälkeen EU:n ja 
Meksikon väliset suhteet ovat kehittyneet merkittävästi. Tästä on osoituksena Euroopan unionin ja 
Meksikon lokakuussa 2000 allekirjoittama taloudellista kumppanuutta, poliittista koordinointia ja 
yhteistyötä koskeva sopimus. Sopimuksessa määrätään muun muassa vapaakauppa-alueen 
perustamisesta. 
 
Yksi sopimukseen sisältyvistä tärkeistä näkökohdista on näiden kahden alueen kansalaisyhteiskuntien 
välisten suhteiden kehittäminen. Tämä voitaisiin toteuttaa perustamalla EU:n ja Meksikon neuvoa-
antava sekakomitea. 
 
ETSK onkin valmistellut lausunnon, joka on pohjana kyseisen aloitteen käynnistämiseksi ja jossa 
kirjataan ajan tasalle ja arvioidaan EU:n ja Meksikon välisten suhteiden merkittävää kehitystä 
vuodesta 1995 lähtien. On muistettava, että ETSK sitoutui Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen valtioiden kansalaisyhteiskunnan edustajien kolmannessa tapaamisessa hyväksytyn 
julistuksen mukaisesti ryhtymään toimiin, jotka olisi nyt vietävä päätökseen. 
 
Kyseisessä Meksikon julistuksessa todetaan, että ETSK:n on pyrittävä toimissaan kolmeen 
päämäärään: syventämään Euroopan unionin, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen valtioiden 
yhteistyötä, laatimaan toimintaohjelma sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä 
vahvistamaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan roolia. Näistä syistä lausunnon laatiminen on 
tarkoituksenmukaista, sillä muutoin ETSK ei noudattaisi antamiaan sitoumuksia.  
 
ETSK katsoo, että voitaisiin perustaa EU:n ja Meksikon neuvoa-antava sekakomitea, jotta 
kansalaisyhteiskunta voisi osallistua edellä mainittujen tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi ETSK 
määrätietoisesti kannattaa itseään vastaavan elimen perustamista Meksikoon. ETSK:n mielestä EU:n 
ja Meksikon neuvoa-antavan sekakomitean tulisi olla yhteisneuvoston neuvoa-antava elin, joka 
osallistuisi kokonaissopimuksen kehittämiseen, seurantaan ja täytäntöönpanoon. Sen tehtävinä olisi 
antaa lausuntoja sekakomitean tai yhteisneuvoston esittämien lausuntopyyntöjen pohjalta 
haluamistaan aiheista. Lisäksi se voisi antaa oma-aloitteisia lausuntoja tai suosituksia sopimukseen 
liittyvistä kysymyksistä. 
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ETSK pitää tarkoituksenmukaisena jatkaa tähän mennessä Meksikon kansalaisyhteiskunnan kanssa 
satunnaisesti ylläpidettyjä suhteita ja vakiinnuttaa ne järjestelmällisiksi. Tapaamisissa voitaisiin 
käsitellä EU:n ja Meksikon neuvoa-antavan sekakomitean mahdollista perustamista. ETSK 
kehottaakin Meksikon kansalaisyhteiskunnan toimijoita nimeämään yksimielisesti kolme edustajaa 
kustakin kansalaisyhteiskunnan ryhmästä (työnantajat, työntekijät ja muut eturyhmät). ETSK voisi 
nimittää keskuudestaan kolme edustajaa, yhden kustakin kolmesta ryhmästä. ETSK:n ja Meksikon 
kansalaisyhteiskunnan edustajien välisen yhteisen työryhmän tavoitteena olisi laatia ehdotus EU:n ja 
Meksikon neuvoa-antavan sekakomitean perustamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä ja 
toimintasäännöistä.  
 
ETSK on myös valmis mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan itseään vastaavan kansallisen elimen 
perustamista Meksikoon edellyttäen, että asiasta vallitsee yksimielisyys Meksikon yhteiskunnassa. 
ETSK katsoo, että kyseisen elimen tulisi heijastaa Meksikon yhteiskunnan monimuotoisuutta ja 
muodostua kolmesta edellä mainitusta sektorista. Kuten ETSK:ssa, sen peruslähtökohtana tulisi olla 
edustavuus, riippumattomuus ja legitiimiys.  

 
− Yhteyshenkilö: Beatriz Porres 
 (Puh: +32 (0)2 546 9131 – sähköposti: beatriz.porres@esc.eu.int) 
 
 

6 OIKEUSASIAT 

 

• Asiakirjojen tiedoksianto siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 

– Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 

– Viite: KOM(2005) 305 lopullinen – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 

– Avainkohdat: 
 
ETSK on tyytyväinen komission ehdottamaan tarkistukseen, joka helpottaa ja selkiyttää asetuksen 
täytäntöönpanoa. Tämä on erittäin tärkeää luotaessa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvaa aluetta EU:hun. Eräät uusista kohdista voivat kuitenkin aiheuttaa sekaannusta tulkittaessa 
niiden sisältöä.  
 
ETSK ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että komissio ei ole arvioinut tilannetta asetuksen 
soveltamiseksi unioniin äskettäin liittyneissä jäsenvaltioissa, vaikka se on mukauttanut liitteet tähän 
uuteen tilanteeseen. 
 
ETSK toteaa joka tapauksessa, että tarkistuksessa käytetty menettely on asianmukainen. 

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

• Vähäisten vaatimusten menettely 
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– Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 

– Viite: KOM(2005) 87 lopullinen – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 

– Avainkohdat: 
 

ETSK on tyytyväinen siihen, että komission ehdotus on teknisesti ja oikeudellisesti perusteltu. 
Komiteaa ilahduttaa se, että ehdotuksessa eri etunäkökohdat on onnistuttu tasapainottamaan, ja sen 
taustalla on hyvin jäsennelty, asianmukaisesti laadittu ja selkeästi esitetty vaikutustenarviointi. 
 
ETSK:n esittämien yleisten ja erityisten huomioiden tarkoituksena on ainoastaan lisätä ehdotetun 
asetuksen arvoa ja täydentää sen tiettyjä säännöksiä. 
 

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

7 LIIKENNE 
 

• Rautatieasemien merkitys laajentuneessa Euroopan unionissa 

− Esittelijä: Janos Tóth (muut eturyhmät – HU) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 232/2006 
 

– Yhteyshenkilö: Anna Wagner 
 (puh. +32 (0)2 546 8306 – sähköposti: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 

 


