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Täysistuntoon osallistui puheenjohtajavaltio Itävallan edustajana liittovaltion talous- ja työllisyysministeri 
Martin Bartenstein, joka käytti puheenvuoron puheenjohtajavaltio Itävallan työohjelman painopisteistä. 
 
 

1 KANSALAISTEN OIKEUDET 
 

• Perusoikeudet ja oikeusasiat 

− Esittelijä: Brenda King (työnantajat – UK) 

− Viite: KOM(2005) 122 lopullinen – 2005/0037 COD – 2005/0038 CNS – 2005/0040 COD – CESE 
32/2006 

− Avainkohdat: 
 
 ETSK katsoo, että kolmen ulottuvuuden eli vapauden, turvallisuuden ja oikeuden välinen 

epätasapaino heijastuu rahoitusnäkymiin, sillä suurin osa rahoituksesta on kohdennettu 
turvallisuuteen. 

 
 ETSK ei ole vakuuttunut siitä, että komission ehdotuksessa otetaan riittävästi huomioon EY:n 

perustamissopimuksen 5 artiklaan sisältyvä toissijaisuusperiaate, sillä ehdotuksessa ei tuoda riittävän 
selkeästi esiin aloja, joita koskevat toimet toteutetaan parhaiten jäsenvaltio-, alue- ja/tai 
paikallistasolla yhteistyössä asianomaisten työmarkkinaosapuolten kanssa. 

 
 Komissio kehottaa lisäämään yhtenäistä toimintaa rasismin, muukalaisvihan ja juutalaisvastaisuuden 

torjumiseksi ja kehottaa tukemaan nykyistä voimakkaammin uskontojen välistä ja monikulttuurista 
vuoropuhelua. ETSK suosittelee, että islaminpelko lisätään torjuttaviin ilmiöihin, jotta vahvistetaan 
kyseisen, kulttuurin ja uskonnon kytkevän rasismin muodon torjuntaa. 

 
 Vaarana on, että huomio lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä seksuaalisessa 

hyväksikäyttötarkoituksessa harjoitettuun ihmiskauppaan heikkenee, kun niiden torjunta nivotaan 
huumeiden käytön ja huumekaupan torjuntaan ja etenkin kun rahoituksen jakamista ohjelmien 
kesken ei ole vielä vahvistettu. ETSK suosittelee, että väkivallan torjunta erotetaan omaksi 
tavoitteekseen ja sitä varten luodaan erillinen budjettikohta. 

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

2 YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

• Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen haasteet 

− Esittelijä: Seppo Kallio (muut eturyhmät – FI) 
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− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 33/2006 

− Avainkohdat: 
 
 ETSK katsoo, että EU:n on tehostettava merkittävästi ilmastonmuutoksen torjuntatoimia sekä 

aloitettava johdonmukainen eri politiikanlohkojen sopeuttamisstrategioiden rakentaminen. EU voi 
antaa elinkeinopohjaiseen sopeuttamisstrategioiden valmisteluun hyvän koordinaatiohyödyn ja 
kansainvälisten sopimusten antaman tuen, mikä tehostaisi ko. työtä myös globaalisella tasolla. 

 
 Maaseudun elinkeinot, maa- ja metsätalous sekä kalastus ovat tuottaneet vain vähän 

kasvihuonepäästöjä, minkä vuoksi nämä sektorit ovat jääneet taka-alalle unionin 
ilmastonmuutospolitiikassa. Komitea pitääkin tärkeänä, että EU valmistautuu myös näiden sektorien 
sopeutumistoimiin. 

 
 Komitea katsoo,  

− että ilmastonmuutoksen kerrannaisvaikutukset maaseutuelinkeinoihin on tutkittava. 
− ilmastonmuutoksen epävarmuustekijät näille peruselinkeinoille on otettava konkreettisesti 

huomioon suunniteltaessa EU:n tulevaa maatalouden tuki- ja tuotanto-, kauppa- ja 
energiapolitiikkaa. 

− kalastuspolitiikassa joudutaan myös arvioimaan tapahtuvia muutoksia elinkeinon 
sopeuttamiseksi vesivarojen ja kalastusolosuhteiden muuttumiseen. 

− metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on otettava vakavasti, ja metsänistutuksia 
on lisättävä niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisestikin. 

 
 ETSK pitää välttämättömänä, että unioni lisää olennaisesti tutkimusresursseja ilmastonmuutoksen ja 

sopeuttamispolitiikkojen analysoimiseksi ja varmuusohjelmien toteuttamiseksi. Tämä koskee 
erityisesti luonnonvaroihin perustuvia elinkeinoja. 

 
 ETSK ehdottaa, että EU esittäisi laajan tiedotus- ja koulutuskampanjan aloittamista sekä EU-maissa 

että kansainvälisesti, jotta myös kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten päättäjien tietoisuutta asiasta 
voitaisiin lisätä. Komitean mielestä näin voitaisiin nopeuttaa ilmastonmuutoksen 
sopeuttamisstrategioiden valmistelua ja käynnistämistä. 

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

 
 

3 KANSANTERVEYS – KANSALAISYHTEISKUNNAN ROOLI 

 

• Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
(uudelleenlaatiminen) 

– Esittelijä: Jan Olsson (muut eturyhmät – SE) 
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– Viite: KOM(2005) 399 lopullinen – 2005/0166 COD– CESE 44/2006 

– Avainkohdat: 
 
ETSK korostaa, että huumausaine kysymysten parissa toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
on kutsuttava mukaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen 
toimintaan. 
 
ETSK suhtautuu ehdotetun asetuksen oikeusperustan muuttumiseen myönteisesti. Euroopan 
parlamentin asianmukainen kuuleminen on tässä tapauksessa luonnollista, jotta varmistettaisiin 
erityisesti viraston avoimuus kansalaisiin nähden. Uuden ehdotuksen mukaan parlamentin asemaa 
vahvistetaan muun muassa niin, että se nimeää keskuksen hallintoneuvostoon kaksi riippumatonta 
asiantuntijaa, joilla on huumausainealan erityisasiantuntemusta. Komitea suosittelee voimakkaasti, 
että nämä kaksi riippumatonta asiantuntijaa valitaan huumausaineisiin perehtyneistä valtiosta 
riippumattomista organisaatioista. 
 
Eurooppalainen tietoverkko muodostuu kansallisista yhteyspisteistä, jotka toimivat jäsenvaltioiden ja 
seurantakeskuksen välisinä yhdyssiteinä. Komitea suosittelee, että seurantakeskuksen 
suuntaviivoissa ja jäsenvaltioiden kanssa tehdyissä sopimuksissa määrätään, että yhteyspisteiden on 
toimittava yhteistyössä huumausaineisiin perehtyneiden valtiosta riippumattomien organisaatioiden 
kanssa. 
 

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

• Sähköisen viestinnän palvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen 
säilyttäminen 

− Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 

− Viite: KOM(2005) 438 lopullinen – CESE 35/2006 

− Avainkohdat: 
Komitea on hämmästynyt ja huolestunut ehdotuksesta, sillä se on sisällöltään epäsuhtainen ja kajoaa 
perusoikeuksiin. 
 
Komitea katsoo, että 
 

− ehdotuksessa ei käsitellä asianmukaisesti ihmisoikeuksia, etenkään oikeutta yksityisyyteen, 
ja se tietyiltä osin ristiriidassa näiden oikeuksien kanssa. 

− ehdotus on vaarassa viedä pohjan sähköisen viestinnän käyttäjien luottamukselta ja 
vähentää halukkuutta hyödyntää uusia teknologioita. Lisäksi riskinä on, että 
tietoyhteiskunnan tuleva kehittäminen hidastuu pitkällä aikavälillä, mikä vaarantaa samalla 
Lissabonin strategian toteutumisen. 

− ehdotus on olennaisilta osiltaan tarkistettava, sillä siinä ei noudateta kaikilta osin 
perusoikeuksia eikä tietojen saatavuutta, käyttöä tai vaihtoa koskevia sääntöjä. 

 
− Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 (Puh: +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 

5 VEROTUKSEN YHDENMUKAISTAMINEN 
 

• Alkoholiin sovellettavat valmisteverot 

− Esittelijä: Clive Wilkinson (työnantajat – UK) 

− Viite: KOM(2004) 223 lopullinen – CESE 34/2006 

− Avainkohdat: 
 
Nykyisessä järjestelmässä syntyy säännöllisesti ongelmia tiettyjen tuotteiden luokittelusta. 
 
Ei ole olemassa vakuuttavia todisteita siitä, että korkeat valmisteverot vähentäisivät pitkällä aikavälillä 
väärinkäyttöön liittyviä ongelmia. Näihin ongelmiin tulee sen vuoksi pyrkiä löytämään ratkaisu 
muunlaisten, pääasiassa valistukseen ja ennaltaehkäisyyn perustuvien kansanterveyden kohentamiseen 
tähtäävien toimien avulla. 
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Komitea suosittelee, että komissio harkitsee alkoholia sisältävien juomien jakamista kahteen 
perusluokkaan siten, että sovelletaan minimistandardiperusta kaikkiin alkoholijuomiin, jotka kuuluvat 
edellä mainittuihin luokkiin. Tässä järjestelmässä kaikkia alkoholijuomia verotettaisiin niiden 
valmistusmenetelmän, terveysvaikutusten sekä alkoholipitoisuuden perusteella määräytyvän luokituksen 
mukaan. Viiniä ja muita käymisteitse valmistettuja juomia (olutta, omenasiideriä ja päärynäsiideriä) on 
kuitenkin tarkasteltava erikseen." 
 
 
− Yhteyshenkilö: Imola Bedo 
 (Puh: +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

_____________ 


