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Euroopan komission jäsen Mariann Fischer Boel osallistui täysistuntoon aiheesta "Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen" 
laaditun lausunnon käsittelyn yhteydessä. 
 
 

1 LISSABONIN STRATEGIA – YRITTÄJYYS  

 

• Monivuotinen ohjelma pk-yritysten hyväksi 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 781 lopullinen – 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK katsoo, että yritystoiminnan pääosaston tulisi mahdollisimman pian järjestää uusissa 
jäsenvaltioissa tapaamisia kaikkien jäsenvaltioiden pk-yritysjärjestöjen edustajien kanssa, jotta 
voitaisiin keskustella parhaista käytänteistä ja käsitellä uusien jäsenvaltioiden erityisongelmia. Näin 
voitaisiin tuoda esiin näkökohdat, joita tulee kehittää uuden puiteohjelman yhteydessä. 
 
ETSK on sitä mieltä, että vuonna 2006 voitaisiin järjestää mikro- ja pk-yritysten neljäs 
eurooppalainen konferenssi.  
 
ETSK katsoo, että kehityspolitiikkojen hyödyntämiseksi ja konkretisoimiseksi on järjestettävä ja 
vahvistettava keskustelua yritysten ongelmien kanssa suoraan tekemisissä olevien tahojen (yrittäjät ja 
työntekijät) välillä ja niiden kanssa sekä tunnustettava, että mikro- ja pienyritysten ongelmat ovat 
erilaisia kuin suuryritysten tai että jos niillä on samoja ongelmia, ne ovat kuitenkin erityispiirteiltään 
erilaisia. Komitea kehottaa komissiota esittämään aiheesta kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
ETSK:lle. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
  puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int  
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• Osuuskunnat 
 
− Esittelijä: Jean François Hoffelt (muut eturyhmät – BE) 
 
– Viite: KOM(2004) 18 lopullinen – CESE 243/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea on erityisen tyytyväinen siihen, että osuuskuntayrittäjyyden edistäminen on asetettu 
etusijalle.  
 
Komitea kannattaa lausunnon aiheena olevan tiedonannon keskeisiä suuntaviivoja mutta katsoo, että 
tietyt toimet olisi ollut suotavaa esittää nykyistä konkreettisemmin ja että niille olisi pitänyt asettaa 
aikataulu. Komitea suosittaakin ehdotettujen toimien seurannan käynnistämistä viipymättä sen sijaan, 
että arviointi toteutettaisiin vasta vuoden 2008 jälkeen, kuten komissio ehdottaa.  
 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
  puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int  
 
 

2 LISSABONIN STRATEGIA – EIP:N ROOLI 

 

• EIP:n rooli julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa (PPP) 
 
− Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 255/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Lausunto sisältää laajoja otteita Euroopan investointipankin heinäkuussa 2004 ETSK:lle toimittamasta 
tiedotteesta (The EIB's Role in Public Private Partnerships (PPP), Euroopan investointipankki, 
heinäkuu 2004. Asiakirja on laadittu ETSK:n valmisteluryhmää varten. Sen voi tilata sähköpostitse 
ETSK:n sihteeristöstä osoitteesta eco@esc.eu.int). 
 
PPP:n avulla voidaan hyödyntää yksityisen sektorin tehokkuutta ja ottaa käyttöön asianmukaisia 
mekanismeja riskien jakamiseksi julkisen ja yksityisen sektorin kesken.  
 
EIP edellyttää, että kaikki tuettavat PPP-hankkeet ovat rahoituksellisesti vankalla pohjalla, 
taloudellisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoisia ja pankin asettamien ympäristövaatimusten mukaisia 
ja että niiden yhteydessä järjestetään tarjouskilpailu hankintamenettelyjä koskevien EU:n sääntöjen 
mukaisesti. EIP tulee hankkeisiin mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
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Kaiken kaikkiaan EIP on kokemustensa perusteella sitä mieltä, että sen rahoittamat hankkeet on 
toteutettu tehokkaasti. EIP:n ansiosta on sen rahoittamissa PPP-hankkeissa on syntynyt huomattavasti 
lisäarvoa.  
 
– Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 

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

• Luottolaitosten toiminta 
 
− Esittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – BE) 
 
– Viite: COM(2004) 486 final – 2004/0155 ja 2004/0159 COD – CESE 244/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Säädösehdotuksen laadukkuus perustuu ehdotuksen laatimista edeltäneeseen poikkeuksellisen laajaan 
kuulemisprosessiin, jonka yhtenä osana oli osallistuminen komission suorittamiin Baselin komitean 
sääntöjen vaikutustenarviointeihin; komissio suoritti nämä kuulemiset laatiessaan käsiteltävänä olevaa 
ehdotusta Baselin sääntöjen sisällyttämisestä unionin lainsäädäntöön. ETSK suhtautuu tällaiseen 
kehitykseen myönteisesti ja kehottaa parlamenttia ja neuvostoa ottamaan taloudellisten toimijoiden 
näkemykset mukaan EU:n lainsäädäntämenettelyssä. 
 
Komitean mielestä direktiivillä olisi pyrittävä sopimukseen sellaisen joustavan direktiiviin 
hyväksymisestä, joka on yhdenmukainen Baselin komitean hyväksymien sääntöjen kanssa ja joka 
kannustaa sääntöjen yhdenmukaiseen soveltamiseen koko EU:ssa. 
 
On tärkeää, että direktiivistä päästään sopimukseen suhteellisen nopeasti. Mikäli direktiivin 
täytäntöönpano viivästyy, Euroopan pankkisektori joutuu huonoon kilpailuasemaan globaaleilla 
markkinoilla. Tämä ei olisi eurooppalaisten tallettajien tai lainanottajien edun mukaista.  
 
Komitea katsoo, että direktiivi olisi pantava täytäntöön standardimenetelmien osalta 
1. tammikuuta 2007 eikä 31. joulukuuta 2006 ja edistyneiden menetelmien osalta 1. tammikuuta 2008 
eikä 31. joulukuuta 2007. Vaatimus direktiivin täytäntöönpanosta 31. joulukuuta aiheuttaisi raskaita 
ilmoitusvelvollisuuksia. 
 
– Yhteyshenkilö: Aleksandra Klenke 
  puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti: aleksandra.klenke@esc.eu.int  
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3 KOHEESIOPOLITIIKKA 

 

• Uudet jäsenmaat ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat 
 
− Esittelijä: Harri Koulumies (työnantajat – FI) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 256/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Uusien jäsenmaiden ja EU15-maiden taloudellinen lähentyminen on ollut melko suotuisaa, ja 
suuntaus näyttää jatkuvan, vaikka tulevaisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Todennäköisimmän 
skenaarion mukaan uusien jäsenmaiden palkka- ja hintatason keskimääräinen edullisuus EU15-maihin 
verrattuna supistuu, mutta matalan lähtötason vuoksi siihen menee vielä aikaa. 
 
Koko EU:n alueella on jatkossa pidettävä huolta siitä, että sisämarkkinat saatetaan loppuun, 
Lissabonin uudistukset pannaan aiempaa paremmin täytäntöön ja talouden hallintotapaa kehitetään 
aktiivisesti. Ilman näitä uudistuksia on vaarana taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin taantuminen 
koko EU:n alueella. 
 
– Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz 

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

4 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 

 

• Maaseudun kehittäminen / maaseuturahasto 
 
− Esittelijä: Gilbert Bros (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viite: KOM(2004) 490 lopullinen – 2004/0161 CNS – CESE 251/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Komission lainsäädäntöehdotus myötäilee pitkälti Salzburgin konferenssin päätelmiä. Komitea pitää 
aihetta erittäin tärkeänä ja arvostaa sitä, että komissio on prosessin kuluessa kuullut komitean jäseniä. 
Komitea korostaa tässä yhteydessä, että  
 

− maaseuturahasto ei voi yksinään vastata kaikkiin maaseudun kehittämiseen liittyviin 
ongelmiin 

− on täsmennettävä sitä, kuinka maaseuturahasto sekä EAKR (Euroopan 
aluekehitysrahasto) ja ESR (Euroopan sosiaalirahasto) voivat täydentää toisiaan. 
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Mikäli maaseutualueiden taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys halutaan varmistaa, on otettava 
huomioon yhteisen maatalouspolitiikan ja sen kahden pilarin osuus työpaikkojen säilyttämisessä ja 
luomisessa kaikkialla unionissa erityisesti kehittämällä innovaatioihin perustuvaa, kilpailukykyistä 
maataloustoimintaa ja muuta kuin maataloustoimintaa.  
 
Näin ollen komitea kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään yhteisen maatalouspolitiikan 
uudet suuntaviivat Lissabonin strategian väliarviointiinsa. 
 
Budjettiseikat ovat kysymyksenasettelussa keskeisellä sijalla. Komitea pitää talousarviota koskevia 
komission ehdotuksia vaatimattomina ja staattisina (1,24 prosenttia BKTL:sta). Tästä syystä komitea 
suhtautuu epäilevästi Natura 2000:n täydelliseen sisällyttämiseen maaseuturahastoon, sillä se veisi 
lähes puolet maaseuturahaston kokonaisrahoituksesta. Leader-menetelmään käytettävien varojen 
kolminkertaistaminen samaan aikaan on paradoksaalista, kun otetaan huomioon kansallisen 
yhteisrahoituksen kehitys. Komitea muistuttaa, että komission esittämä rahoitusehdotus on 
vähimmäislähtökohta, jota ilman tulevaa maaseudun kehittämispolitiikkaa ei voitaisi sisällyttää 
konkreettisesti kestävän kehityksen strategiaan eikä Lissabonin strategiaan. 
 
Komitea ehdottaa useita muutoksia, jotka liittyvät Salzburgin konferenssin esittämiin poliittisiin 
suuntaviivoihin, kuten YMP:n ensimmäisen ja toisen pilarin välisen yhteyden säilyttäminen, 
toissijaisuusperiaate toimenpiteiden suunnittelussa sekä yksinkertaistamisen lisääminen lopullisen 
tuensaajan hyväksi. Komitea toivoo, että se voi tulevaisuudessa ja kyseistä politiikkaa toteutettaessa 
olla tiiviisti mukana päätöksentekoprosessissa, jotta se voi ottaa kantaa yhteisön strategiseen 
suunnitelmaan ja valvoa, että järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa kuullaan maaseudun 
kehittämisohjelmia laadittaessa. 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int  
 
 

5 SOSIAALIPOLITIIKKA JA NUORISO 

 
• Euroopan sosiaalirahasto 
 
− Esittelijä: Ursula Engelen-Kefer (työntekijät – DE) 
 
– Viite: KOM(2004) 493 lopullinen – 2004/00165 CNS – CESE 250/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK kannattaa Euroopan komission ehdottamaa varojen keskittämistä taloudellisesti heikoimmille 
alueille, mistä hyötyvät etenkin uudet jäsenvaltiot. Ehdotettu rahoituksen lisääminen vaikuttaa 
asianmukaiselta, sillä summa on nyt jaettava 25 jäsenvaltion kesken.  
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ETSK:n mielestä tavoitteiden uudelleenjako on järkevää. Uudesta tavoiterakenteesta on etua, jos 
myös ohjelmasuunnittelu toteutetaan integroidusti. ESR:n työmarkkinapoliittisissa toimissa on 
työttömyyden rakenteen mukaisesti voitava asettaa alueellisia painopisteitä.  
 
Epäedullisessa asemassa olevien ryhmien integrointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota sosiaalisten 
tukitoimien, koulutuksen ja työn organisoinnin avulla. ESR:n on määrä tukea toimia, joilla edistetään 
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskevien järjestelmien uudistusta ja pyritään erityisesti 
vastaamaan osaamisyhteiskunnan vaatimuksiin sekä lisäämään työmarkkinoilla tarvittavien tietojen ja 
taitojen opetusta. ETSK on tyytyväinen komission aikomukseen integroida Equal-yhteisöaloite täysin 
ESR:ään.  
 
ETSK pohtii, onko jäsenvaltiokohtaisia strategisia viitekehyksiä ja jokaista toimintaohjelmaa 
koskevien vuosikertomusten laatimisesta hyötyä, ja suosittaa sen sijaan, että kansalliset 
toimintasuunnitelmat EU:n työllisyyden suuntaviivojen toteuttamiseksi nivotaan ESR:n toimien 
ohjelmasuunnittelulle asetettuihin vaatimuksiin ohjelmasuunnittelun yksinkertaistamiseksi.  
 
ETSK on tyytyväinen siihen, että EU:n rakennetuki perustuu jatkossakin keskittämisen, 
ohjelmasuunnittelun, täydentävyyden ja kumppanuuden periaatteille. ETSK korostaisi kuitenkin 
nykyistä voimakkaammin työmarkkinaosapuolten erityisroolia ESR:n työmarkkinapoliittisten toimien 
yhteydessä samoin kuin työmarkkinaosapuolten osallistumisen välttämättömyyttä sekä keskus- että 
aluetasolla.  
 
Komitea on tyytyväinen siihen, että myös valtiosta riippumattomat organisaatiot voivat osallistua 
rahoitettaviin toimiin ja että jäsenvaltioiden ja kulloisenkin toimintaohjelman hallintoviranomaisten 
on kuultava asianmukaisesti valtiosta riippumattomia organisaatioita ESR:n tukitoimia 
suunniteltaessa, toteutettaessa ja seurattaessa.  
 
– Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 
  puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@esc.eu.int 
 
• Youth in action -ohjelma 2007–2013 
 
− Esittelijä: José Rodríguez García-Caro  (työnantajat – ES) 
 
– Viite: KOM(2004) 471 lopullinen – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea panee tyytyväisenä merkille, että nyt tehtyyn ehdotukseen on sisällytetty suosituksia, joita 
komitea esitti oma-aloitteisessa lausunnossaan aiheesta "Valkoinen kirja nuorisopolitiikasta". 
Kiinteänä osana eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa komitea toimii edelleen kansalaisyhteiskunnan 
ja unionin toimielinten välisenä viestinviejänä ja tarjoaa oman asiantuntemuksensa ja tietämyksensä 
kaikkiin sellaisiin toimiin, jotka hyödyttävät unionin kansalaisia. 
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Komitea korostaa erästä Nuoriso-toimintaohjelman väliarvioinnin yhteydessä esiin tullutta ehdotusta. 
Tarkemmin sanottuna komitea kannattaa päättäväisesti sitä, että uusi ohjelma suunnataan 
kaikenlaisille nuorille ja siinä otetaan erityisesti huomioon nuoret, joilla on vähiten mahdollisuuksia 
käsitteen laajimmassa merkityksessä. Tässä yhteydessä on myös keskeisen tärkeää huolehtia siitä, 
että varat jaetaan tasa-arvoisesti nuorten naisten ja miesten kesken. 
 
Ikärajojen laajentaminen laskemalla alaikäraja 13 vuoteen ja nostamalla yläikäraja 30 vuoteen on 
merkittävä saavutus, ja se vastaa komitean aiempia suosituksia. Näin ohjelman piiriin saadaan 
merkittävä väestönosa, jonka ansiosta potentiaalisten osanottajien määrä nousee 75 miljoonaan 
kansalaiseen. Komitea katsoo, että on tarpeen tutkia kyseistä ikäluokkaa (joka on heterogeeninen, 
mutta myös ainutlaatuisen yhtenäinen), määritellä se tarkemmin ja vahvistaa siten ohjelman asemaa 
Euroopan unionissa, erityisesti jos unioni aikoo seurata sosiaalipolitiikan tulevaisuutta käsittelevän 
korkean tason työryhmän suosituksia, joiden tavoitteena on muuttaa sukupolvisopimusta. 
 
Komitea ehdottaa kuitenkin vielä kerran, että vaihto-ohjelmien alaikäraja lasketaan 11 vuoteen, sillä 
vaikka kyseistä ikää voidaan pitää nuorten aikuistumista edeltävänä, on myös totta, että varhaisessa 
iässä arvojen oppiminen ja välittäminen on luonteeltaan erityistä. Tämänikäiset nuoret osallistuisivat 
vaihtoon aina asianmukaisesti järjestettyjen rakenteiden puitteissa eivätkä milloinkaan yksittäin. 
 
Komitea kannattaa Ranskan, Saksan, Espanjan ja Ruotsin valtion- ja hallitusten päämiesten tekemää 
uutta aloitetta Euroopan nuoria koskevan sopimuksen solmimiseksi. Sopimus liittyisi Lissabonin 
strategian tavoitteisiin kehittää uudenlaisia tapoja saada nuoret osallistumaan politiikkaan. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
  puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 
6 EUROOPPALAINEN SOSIAALIMALLI – ESIMERKKI 

MAAILMALLE 
 
• Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus – etujen laajempaa jakautumista 

edistävät EU:n poliittiset linjaukset 
 
− Esittelijät: Thomas Etty (työntekijät – NL)  

Renate Hornung-Draus (työnantajat – DE) 
 

– Viite: KOM(2004) 383 lopullinen – CESE 252/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea korostaa, että globalisaatioon on tärkeää soveltaa arvoihin 
perustuvaa lähestymistapaa niiden käsitteiden mukaisesti, jotka määrittävät sosiaalisen 
markkinatalouden olemuksen. Tällaisia arvoja ovat yksilön vastuu, oikeusvaltion, yksilön ja 
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omaisuuden kunnioittaminen, avoimuus, koskemattomuus, ihmisarvon suojelu, tasa-arvo ja vapaus, 
ammatillista järjestäytymistä ja työntekijöitä koskevat perusoikeudet, terveet työmarkkinasuhteet, 
yleinen mahdollisuus osallistua koulutukseen sukupuolesta riippumatta sekä korkea sosiaalisen 
suojelun taso. Kyseiset arvot muodostavat perustan EU:n globalisaatioon soveltaman lähestymistavan 
keskeisille elementeille, jotka ovat seuraavat: 
 

• vankat institutionaaliset rakenteet 
• tehokkaat julkiset palvelut ja yleishyödylliset palvelut 
• aktiivinen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja kansalaiskeskustelu 
• investoiminen tietopääomaan 
• työpaikkojen laatu. 

 
ETSK voi aktiivisesti sitoutua harjoittamaan politiikkaa, jonka tarkoituksena on saada hallitukset 
vakuuttuneiksi siitä, että tiettyjä seikkoja tulee kunnioittaa. Jos EU haluaa toimia tehokkaasti asiassa, 
komission sekä jäsenvaltioiden on kuitenkin huolehdittava tarkoin oman politiikkansa 
johdonmukaisuudesta kyseisillä aloilla. 
 
Komitea panee kiinnostuneena merkille komission aikomuksen luoda kahdenvälisten sopimusten 
yhteyteen uusia yhteisiä järjestelyjä, joiden myötä voidaan neuvotella globalisaation sosiaalisen 
ulottuvuuden kannalta keskeisistä näkökohdista ja seurata niitä. Tällaisten välineiden avulla voidaan 
tehokkaasti osoittaa vapaiden ja riippumattomien työmarkkinaosapuolten sekä muiden asianomaisten 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden vastuullinen rooli.  
 
ETSK:n mielestä Lissabonin strategian onnistuminen on keskeisen tärkeää, jos halutaan, että myös 
EU:n poliittiset erityistoimet globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi onnistuvat.  
 
– Yhteyshenkilö: Beatriz Porres de Mateo 
  puh. +32 (0)2 546 9131 – sähköposti: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int 
 
 
7 LIIKENTEEN PERUSRAKENTEET 

 
• Rahoitustuen myöntäminen / Euroopan laajuiset liikenne- ja 

energiaverkot 
 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 475 lopullinen – 2004/0154 COD – CESE 257/2005 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, sillä siinä otetaan huomioon komitean 
aiemmissa lausunnoissaan toistuvasti esittämät kehotukset. ETSK kehottaa noudattamaan 
jäsenvaltioiden suhteen erittäin tiukkaa politiikkaa (sanktiot ja saatujen varojen takaisin vaatiminen 
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mukaan luettuina), jotta annettuja sitoumuksia noudatettaisiin. ETSK pelkää kuitenkin, etteivät 
käytettävissä olevat varat lisäyksistä huolimatta aina riitä edistämään yksityisiä investointeja ja 
varmistamaan annettuja sitoumuksia. Komitea katsoo tässä yhteydessä, että sen aiemmassa 
lausunnossaan tekemä ehdotus eurooppalaisen liikenneinfrastruktuurirahaston perustamisesta on 
edelleen ajankohtainen. Rahasto rahoitettaisiin siten, että 25 jäsenvaltion EU:ssa perittäisiin 
vaatimaton maksu kulutetuista polttoaineista ilman, että sen johdosta nostettaisiin valmisteveroja. 
Toissijaisesti ehdotusta voitaisiin soveltaa siten, että maksu otettaisiin käyttöön vain niissä 
jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin hankkeisiin. ETSK 
kehottaa myös aikaistamaan uuden asetuksen voimaantuloa mahdollisimman paljon, jotta työt 
voitaisiin aloittaa välittömästi. ETSK kannattaa komission ehdotusta käyttää komiteamenettelyä 
yhteispäätösmenettelyn sijaan määriteltäessä tukien myöntämisperiaatteiden soveltamissääntöjä. 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen toimeenpanoviraston tehtäviä on komitean mukaan kuitenkin 
vielä tarkennettava. 
 
– Yhteyshenkilö: Luís Lobo 
  puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
 

• Rahoitustuen myöntäminen /Marco Polo II 
 
− Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 
 
– Viite: COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Luís Lobo 
  puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
 

• Lennonjohtajan lupakirja 
 
− Esittelijä: Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 
 
– Viite: KOM(2004) 473 lopullinen – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Luís Lobo 
  puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int 
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• TSE-asetusmuutokset 
 
− Esittelijä: Franco Chiriaco (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2004) 775 lopullinen – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Annika Korzinek 
   puh. +32 (0)2 546 8065 – sähköposti: annika.korzinek@esc.eu.int  
 

• Perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmä 
 
− Esittelijä: Kostakis Konstantinidis (muut eturyhmät – CY) 
 
– Viite: KOM(2004) 772 lopullinen – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int  
 

_____________ 


