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-1Täysistuntoon osallistuivat hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen sihteeri ja Jean Monnet'n
työtoveri Max Kohnstamm sekä komission jäsen Jacques Barrot, joka käytti puheenvuoron aiheesta
"Eurooppalainen liikennepolitiikka (valkoinen kirja)" annettavan lausunnon käsittelyn yhteydessä.

1. ROOMAN SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISEN 50-VUOTISJUHLAN
JOHDOSTA ANNETTAVA JULKILAUSUMA
−

Esittelijä: Göke Frerichs (työnantajat – DE)

−

Viite: CESE 350/2007 fin

−

Avainkohdat:
ETSK katsoo, että Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustaminen loi
ratkaisevat edellytykset yhä useampien valtioiden ja kansojen entistä tiiviimmälle yhteisölle.
Kehitys johti lopulta 20. vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä Euroopan kahtiajaon
päättymiseen.
Yhteiset politiikat, henkilöiden vapaa liikkuvuus, suurten ja rajattomien yhtenäismarkkinoiden
luominen ja yhteisen rahan käyttöönotto ovat olleet tärkeitä etappeja luotaessa Euroopassa
aiemmin tuntematonta yleistä hyvinvointia, vaikka taloudellisen, yhteiskunnallisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa onkin vielä vaikeuksia. Menestys ja sen perustana olevat
arvot ovat vaikuttaneet eurooppalaisen yhteiskuntamallin kehittymiseen ja siten sellaisen
sosiaalimallin toteuttamiseen, joka herättää maailmanlaajuista kiinnostusta.
Komitean mielestä Euroopan unionin on tulevaisuudessa hyödynnettävä edellä mainituista
yhteisön toimista saatuja hyviä kokemuksia voidakseen vastata uusiin haasteisiin, jotka koskevat
eurooppalaista sosiaalimallia, maailmanlaajuistumista, ilmastonmuutosta, energiahuoltoa,
maahanmuuttoon liittyviä ongelmia sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa.
Euroopan unionille on siis luotava uusi perusta, mikä tarkoittaa, että unionille annetaan – selkeään
näkemykseen ja periaatteelliseen yhteisymmärrykseen perustuva – entistä vahvempi ja laajaalaisempi sopimuspohja.
Komitean mielestä tässä yhteydessä ei tule keskittyä vain unionin toimintasääntöjen tarkistukseen,
vaan on myös hahmoteltava unionin tuleva tehtävä ja muotoiltava sen väistämättä edellyttämä
perustuslaki.
Jotta unioni voisi onnistua kansalaisten intressien edistämisessä ja kiinnostaisi myös uusia jäseniä
ja uusia sukupolvia, jotka eivät ole itse kokeneet kuluneina vuosikymmeninä edennyttä prosessia,
unionin on suuntauduttava kaksitahoisesti perustuslakisopimuksessa esitetyllä tavalla.
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•

arvot ja periaatteet, joihin Euroopan yhdentyminen on alusta lähtien perustunut: sovinto
ja suvaitsevaisuus, yhteisvastuullisuus ja toissijaisuus, oikeus ja oikeudenmukaisuus,
rauha ja vapaus.

•

kansalaisten poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset intressit, joita Euroopan
kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat jo vuosia yhä uudelleen tuoneet esiin.

Lopuksi ETSK vahvistaa päätöksensä edistää osaltaan Euroopan integraatioprosessin uutta
dynamiikkaa ja varmistaa, että unionista voi lopulta muodostua eurooppalainen yhteisö, jossa
kansalaiset ovat tämän prosessin aitoja toimijoita.
Komitea lisää, että prosessin perustana on kansalaisten huolten ja odotusten järjestelmällinen
huomioon ottaminen sekä etenkin unionin ja sen toimielinten demokraattisen oikeutuksen
vahvistaminen. Näin voidaan varmistaa, että eurooppalaiset kokevat integraatioprosessin
osallistavan demokratian kautta sekä järjellä että tunteella jälleen omakseen.
− Yhteyshenkilö: Patrick Fève
(puh. +32 (0)2 546 9616 – sähköposti: patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. UNIONIN KANSALAISUUS
• Vihreä kirja diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin
kansalaisille antamasta suojelusta kolmansissa maissa
−

Esittelijä: Ivan Voleš (työnantajat – CZ)

−

Viite: KOM(2006) 712 lopullinen – CESE 425/2007

−

Avainkohdat:
ETSK korostaa, että diplomaatti- ja konsuliviranomaisten EU:n kansalaisille kolmansissa maissa
antama suojelu tuo unionin kansalaisuuden entistä konkreettisemmin esiin.
ETSK painottaa tässä yhteydessä niin ikään tarvetta tiedottaa kansalaisille nykyistä paremmin
kyseisestä oikeudesta ja pitää tähänastisten tiedotuskampanjoiden tuloksia riittämättöminä.
Komitea kehottaa huomioimaan EU:n ja jäsenvaltioiden tiedotustoimissa sellaiset kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, joiden jäsenet matkustavat unionin ulkopuolisiin maihin.
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-3ETSK kannattaa sitä, että eri jäsenvaltioiden konsuliviranomaisten kolmansissa maissa antaman
suojelun laajuus ja oikeusperusta yhtenäistetään, sekä kehottaa komissiota ryhtymään viipymättä
toimiin ja yhdenmukaistamaan tarvittaessa kansalliset määräykset.
− Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo
(puh.+32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

3. SOSIAALI- JA VÄESTÖPOLITIIKKA
• Väestön ikääntymisen taloudelliset ja budjettivaikutukset
– Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT)
–

Viite: valmisteleva lausunto – CESE 405/2007

−

Avainkohdat:
ETSK katsoo, että väestöpolitiikassa on pyrittävä saavuttamaan Lissabonin strategian tavoitteet.
•

On estettävä ikääntyneiden työntekijöiden sulkeminen työmarkkinoiden ulkopuolelle.

•

Elinikäisen oppimisen ohjelmat ovat keskeisiä tekijöitä pyrittäessä parantamaan yli
50-vuotiaiden työntekijöiden arvostusta.

•

Nuoria on kannustettava opiskelemaan yliopistoissa.

•

Investoiminen epäsuotuisille alueille antaa nuorille mahdollisuuden pysyä kyseisillä seuduilla.

•

Päivähoito- ja vanhustenhuoltopalvelujen saatavuus on taattava.

•

Miesten ja naisten välinen palkkakuilu on kurottava nopeasti kiinni.

•

On kehitettävä kannustimia, jotta miehet osallistuisivat nykyistä enemmän perhevelvollisuuksiin.

•

On toteutettava toimia, joilla taataan naisille mahdollisuudet päästä johtotason tehtäviin.

•

On hyödynnettävä maahanmuuttajien asiantuntemusta, ammattikokemusta ja -pätevyyttä.

•

Mahdollisten täydentävien eläkejärjestelmien on oltava luotettavia ja turvallisia ja ne on
suojattava rahoitusmarkkinoiden odottamattomilta heilahteluilta.

•

Eräissä EU-maissa verojen ja maksujen kierron tiukka torjuminen on keskeinen tavoite
eläkejärjestelmien ylläpidettävyyden takaamiseksi.

•

Terveydenhuollon
ennaltaehkäisyyn.

alalla

väestön

ikääntyminen

edellyttää

erityisesti

sijoittamista

− Yhteyshenkilö: Gilbert Marchlewitz
(puh. +32 (0)2 546 9358 – sähköposti: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)
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• Perhe ja väestökehitys
−

Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR)

−

Viite: valmisteleva lausunto – CESE 423/2007

− Avainkohdat:
Euroopan unionin nykyistä väestötilannetta ajatellen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea suosittaa
− perinpohjaista analyysiä väestökehityksestä ja sen syistä
− eurooppalaisen rekisterin perustamista, johon kerätään perhepolitiikan, työ- ja perhe-elämän
yhteensovittamisen, miesten ja naisten tasa-arvoa koskevan politiikan sekä perhevelvollisuuksiin täysmääräisesti osallistuvia perheenäitejä ja -isiä tukevan politiikan hyviä
käytäntöjä
− sellaisten monivuotisen toimintasuunnitelman esittämistä, jossa ehdotetaan jäsenvaltioissa
hyviksi havaittuja perhepoliittisia toimia
− avoimen koordinointimenetelmän käyttöä perhepolitiikan vertailuvälineenä.
Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission tulisi – läheisyysperiaatetta kunnioittaen
– kannustaa voimakkaasti jäsenvaltioita allekirjoittamaan "perhesopimus", joka voisi sisältää
seuraavat sitoumukset:
•

Valtiot pyrkivät laatimaan politiikkoja, jotka vastaavat Euroopan unionissa pariskuntien
odotuksia toivotusta lapsiluvusta.

•

Kohdennetaan julkisista varoista tietty minimimäärä lapsiin ja perheisiin.

•

Varmistetaan perheille suotuisan ympäristön edistäminen ja perhe- ja työelämän
yhteensovittaminen sekä sitoudutaan siihen, että lapsi- ja perhepoliittiset toimet ovat jatkuvia
ja kestävällä pohjalla.

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

• Yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa
−

Esittelijä: Raymond Hencks (työntekijät – LU)

−

Viite: KOM(2006) 177 lopullinen – CESE 426/2007

−

Avainkohdat:
Yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tavoitteena on sosiaalinen, alueellinen ja taloudellinen
yhteenkuuluvuus, ja siihen pyritään kollektiivisen yhteisvastuun avulla. Päämääränä on ratkaista
erityisesti kaikki sellaiset sosiaalisen epävakauden tilanteet, jotka saattavat loukata ihmisten
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vammaisuus, epävarmat elinolot, köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen, huumeriippuvuus, perhe- ja
asunto-ongelmat ja ulkomaalaisten kotoutumiseen liittyvät ongelmat.
ETSK katsoo, että sen sijaan, että keskitytään yleishyödyllisten palvelujen taloudellisen ja muun
kuin taloudellisen luonteen välisiin epäselviin ja alati kehittyviin eroihin, on pohdittava itse
palvelujen luonnetta, niiden tehtäviä ja tavoitteita. Samalla on määriteltävä, mitkä palvelut
kuuluvat kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen soveltamisalaan ja mihin palveluihin yhteisön,
jäsenvaltioiden ja alue- ja paikallisviranomaisten ei tulisi soveltaa näitä sääntöjä.
Yhteisön tasolla on näin ollen määriteltävä yleishyödyllisiä palveluja varten yhteinen viitekehys
ja yhteiset säännöt, jotka pätevät kaikkiin yleishyödyllisiin palveluihin. Ne tulee koota
puitedirektiiviin, joka hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä ja jonka avulla voidaan luoda
palvelujen erityispiirteisiin mukautettu yhteisön kehys.
− Yhteyshenkilö: Agota Bazsik
(puh.+32 (0)2 546 8658 – sähköposti: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

• Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Liite XI
−

Esittelijä: Wolfgang Greif (työntekijät – AT)

−

Viite: KOM(2006) 7 lopullinen – 2006/0008 COD – CESE 422/2007

−

Avainkohdat:
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
− katsoo, että jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevaa uutta
asetusta tulisi soveltaa mahdollisimman nopeasti. Tämä edellyttää ehdotetun täytäntöönpanoasetuksen nopeaa voimaantuloa sekä sopimukseen pääsyä asetuksesta, jossa määritetään
asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitteen XI sisältö.
− myöntää, että liitteeseen XI on sisällytettävä tiettyjä jäsenvaltioiden järjestelmien
erityispiirteitä koskevia merkintöjä, jotteivät jäsenvaltioiden säännökset olisi ristiriidassa
asetuksen (EY) N:o 883/2004 kanssa. ETSK kehottaa kuitenkin pitämään merkintöjen määrän
mahdollisimman alhaisena.
− korostaa, ettei yhteensovittaminen missään tapauksessa saa johtaa siihen, että liitteen XI
merkinnöistä koituu haittaa kansalaisille.
− katsoo, etteivät liitteeseen hyväksytyt merkinnät aiheuta selviä ongelmia toisessa maassa
työskenteleville vakuutetuille, yrityksille eikä sosiaaliturvasta vastaaville viranomaisille.
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puolesta. Sen ansiosta liitteessä on huomattavasti vähemmän merkintöjä kuin nykyisen
yhteensovittamisasetuksen (ETY) N:o 1408/71 vastaavassa liitteessä VI.
− kehottaa jäsenvaltioita antamaan sosiaaliturvasta vastaaville viranomaisilleen viipymättä
tarvittavat henkilöstö- ja tekniset resurssit, jotta siirtymä voi tapahtua nopeasti.
− Yhteyshenkilö: Susanne Johansson
(puh.+32 (0)2 546 8477 – sähköposti: susanne.johansson@eesc.europa.eu)

4. YRITYKSET JA SOSIAALINEN KOHEESIO
• Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa
− Esittelijä: Mário Soares (työntekijät – PT)
− Viite: KOM(2006) 657 lopullinen – 2006/0220 COD – CESE 424/2007
− Avainkohdat:
Komission ehdotuksella on tarkoitus kodifioida työntekijöiden suojasta työnantajan
maksukyvyttömyystilanteessa 20. lokakuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/987/ETY.
Uudella direktiivillä korvataan siihen sisällytetyt säädökset. Kodifioitavien säädösten asiasisältöä
ei ole muutettu ehdotuksessa, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin
edellyttämät muodolliset muutokset.
Koska tämä lausunto koskee yhden direktiivin kodifiointia, ETSK ottaa huomioon kohdassa 1
esitetyt tavoitteet sekä kohdissa 2 ja 3 mainitut takeet ja antaa puoltavan lausunnon
tarkasteltavana olevalle direktiiviehdotukselle.
− Yhteyshenkilö: Ewa Kaniewska
(puh. +32 (0)2 546 8117 – sähköposti: ewa.kaniewska@eescc.europa.eu)

5. KULUTTAJANSUOJA
• Kieltokanteet / kuluttajat
−

Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT)

−

Viite: KOM(2006) 692 lopullinen – 2003/0099 COD – CESE 415/2007

− Yhteyshenkilö: Luís Lobo
(puh. : +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@eesc.europa.eu)
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6. LIIKENNE – TEKNISET STANDARDIT
• Peilien jälkiasentaminen
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT)
− Viite: KOM(2006) 570 lopullinen – 2006/0183 COD – CESE 409/2007
− Avainkohdat:
ETSK on tyytyväinen Euroopan komission toimiin tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi ja
kannattaa täysin sen esittämää ehdotusta. ETSK suhtautuu niin ikään myönteisesti siihen, että
komissio on ennen ehdotuksen esittämistä laatinut kustannus-hyötyanalyysin ja hyvin huolellisen
vaikutusten arvioinnin.
ETSK pitää kuitenkin tarpeellisena tuoda esiin eräitä nykyisen ehdotuksen heikkouksia. On ennen
kaikkea olemassa vaara, että tavarankuljetusalan toimijoita ei kohdella keskenään tasavertaisesti ja
että kilpailu näin ollen vääristyy. Ei myöskään ole olemassa yksinkertaista, yhtenäistä eikä
luotettavaa järjestelmää, jolla uusia määräyksiä valvottaisiin.
Uusien määräysten sertifioimiseksi ja valvomiseksi ETSK ehdottaa, että uusien peilien asentaja
antaisi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
− Yhteyshenkilö: Magdaléna Belarova-Carabin
(puh. +32 (0)2 546 8303 – sähköposti: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

• Eurooppalainen liikennepolitiikka – valkoinen kirja
−

Esittelijä: Rafael Barbadillo López (työnantajat – ES)

−

Viite: KOM(2006) 314 lopullinen – CESE 427/2007

−

Avainkohdat:
Tiedonannon tavoitteena on arvioida liikenteen alalla aikaansaatuja tuloksia vuoden 2001
liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa esitetyn strategian pohjalta. Lisäksi siinä arvioidaan
uudelleen politiikan alkuperäisiä tavoitteita sekä ehdotetaan eräitä muutoksia muuttuneiden
olosuhteiden johdosta.
EU:n liikennepolitiikan päätavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia: tavoitteena on tarjota unionin
kansalaisille suorituskykyiset ja tehokkaat liikennejärjestelmät, joilla varmistetaan laaja
liikkuvuus, ympäristönsuojelu ja energiansaanti sekä alueiden, yritysten ja ihmisten
kansainväliset yhteydet.
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Tarkistetun strategian avainkäsite on usean liikennemuodon käyttö (komodaalisuus) eli eri
liikennemuotojen tehokas hyödyntäminen yhdessä ja erikseen. Erityisen toivottavaa on
siirtyminen maantieliikenteestä ympäristöä säästävämpiin liikennemuotoihin (rautatie- ja
vesiliikenne); joka tapauksessa usean liikennemuodon käyttö on nykyään ensisijainen tavoite.
ETSK kannattaa tarkistetun valkoisen kirjan tavoitteita, joiden lähtökohtana on kaikkien
liikennemuotojen optimaalinen hyödyntäminen erikseen ja yhdessä käyttämällä hyväksi kunkin
liikennemuodon tarjoamia erityismahdollisuuksia. Tarkoituksena on luoda nykyistä vähemmän
saastuttavia liikennejärjestelmiä ja tehostaa järjestelmiä ihmisten ja tavaroiden kestävän
liikkuvuuden takaamiseksi.
ETSK katsoo, että on tehostettava liikennemuotojen yhteentoimivuutta sekä parannettava
rautatie-, meri- ja sisävesiliikenteen kilpailukykyä, jotta ne olisivat entistä tehokkaampia ja jotta
niiden osuutta liikennevälinejakaumasta voitaisiin lisätä. Olisi myös taattava kyseisten liikennemuotojen pitkän aikavälin kannattavuus. Lisäksi komitea katsoo, että viranomaiset voivat edistää
eri liikennemuotojen yhteensovittamista.
Komitea suosittaa, että kaupunkien väliset julkiset maanteiden liikennepalvelut huomioidaan
välineenä, jonka avulla saavutetaan komission asettamat tavoitteet. Kyseisiä tavoitteita ovat
ruuhkien, saasteiden ja polttoaineen kulutuksen vähentäminen sekä liikenneturvallisuuden
lisääminen. Lentoliikenne on kymmenen viime vuoden aikana kasvanut huomattavasti
markkinoiden vapauduttua. Kilpailua vääristävät kuitenkin sisämarkkinoiden rajoitukset ja se, että
eri jäsenvaltiot ovat panneet kolmanteen sääntelypakettiin sisältyvät toimet hyvin eri tavoin
täytäntöön. Sisämarkkinoiden toimintaa onkin parannettava. Merenkulussa ei ole sisämarkkinoita,
mikä estää EU:ta optimoimasta sisäisen liikenteen sääntöjä ja yksinkertaistamasta unionin sisäistä
kauppavaihtoa.
Yhteisellä liikennepolitiikalla tulee jatkossakin tähdätä sekä yksittäisten että kaikkien liikennemuotojen tekniseen, verotukselliseen ja sosiaaliseen yhdenmukaistamiseen, jotta edistettäisiin
sellaisia puitteita, joilla varmistetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset.
Liikennevälineiden turvallisuuden on oltava keskeinen tavoite, joten turvatoimet olisi ulotettava
kaikkiin liikennemuotoihin ja niiden infrastruktuureihin.
Liikenne käyttää paljon fossiilisista polttoainesta peräisin olevaa energiaa. Riippuvuuden
vähentäminen fossiilisista polttoaineista onkin asetettava keskeiseksi tavoitteeksi samaan tapaan
kuin hiilidioksidipäästöjen supistaminen.
– Yhteyshenkilö: María José López Grancha
(puh.: +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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• Maataloustraktorien näkyvyysalueet ja tuulilasin pyyhkimet
−

Esittelijä: Brendan Burns (työnantajat – UK)

−

Viite: KOM(2006) 651 lopullinen – 2006/0216 COD – CESE 411/2007

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

• Maataloustraktoreiden osat ja ominaisuudet
−

Esittelijä: Brendan Burns (työnantajat – UK)

−

Viite: KOM(2006) 662 lopullinen – 2006/0221 COD – CESE 412/2007

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

• Maataloustraktoreiden suurin nopeus
−

Esittelijä: Brendan Burns (työnantajat – UK)

−

Viite: KOM(2006) 667 lopullinen – 2006/0219 COD – CESE 413/2007

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

• Maataloustraktoreiden ohjauslaitteet
−

Esittelijä: Brendan Burns (työnantajat – UK)

−

Viite: KOM(2006) 670 lopullinen – 2006/0225 COD – CESE 414/2007

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

• Liikenteen kilpailusäännöt – kodifioitu toisinto
−

Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL)

−

Viite: KOM(2006) 722 lopullinen – 2006/0241 COD – CESE 429/2007

− Yhteyshenkilö: Agota Bazsik
(puh.+32 (0)2 546 8658 – sähköposti: agota.bazsik@eesc.europa.eu)
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7. VEROTUS
• Veropetosten torjunta
−

Esittelijä: Edgardo Iozia (työntekijät – IT)

−

Viite: KOM(2006) 254 lopullinen – CESE 406/2007

−

Avainkohdat:
ETSK suosittelee lausunnossaan mm. seuraavia toimia: alv:n uudelleentarkastelu, Euroopan
petostentorjuntaviraston nykyisten toimivaltuuksien täysimääräinen hyödyntäminen, kansallisten
petostentorjuntaelinten yhteistyön tehostaminen, käypää markkina-arvoa koskevan kriteerin
käyttöönottaminen, myyjän ja ostajan yhteisvastuullisuutta koskevien toimenpiteiden käyttöönottaminen, velvoitteiden yksinkertaistaminen riskin perusteella sekä yhteisön taloudellisten etujen
suojelua edistävien yhteisön ohjelmien rahoittamisen jatkaminen.

− Yhteyshenkilö: Imola Bedő
(puh. +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@eesc.europa.eu)

• Välilliset verot / pääoman hankinta
−

Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT)

−

Viite: KOM(2006) 760 lopullinen – 2006/0253 CNS – CESE 408/2007

−

Avainkohdat:
ETSK katsoo, että poikkeuksen poistaminen olisi kaikkien osapuolten etu ja että se edistäisi
yhtenäismarkkinoiden tehokasta toimintaa kokonaisuutena.
ETSK kiinnittää huomiota tapauksiin, joissa on otettu käyttöön uusia maksuja veron poistamisen
jälkeen. Työmarkkinaosapuolten valppaus voi auttaa tällaisten tapausten torjumisessa.

− Yhteyshenkilö: Imola Bedő
(puh. +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@eesc.europa.eu)
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8. KILPAILU
• Tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen (kodifioitu toisinto)
−

Esittelijä: Angelo Grasso (muut eturyhmät – IT)

−

Viite: KOM(2006) 812 lopullinen – 2006/0264 COD – CESE 417/2007

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

• Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavat merkinnät (uudelleen
laadittu)
−

Esittelijä: Ivan Voleš (työnantajat – CZ)

−

Viite: KOM(2006) 576 lopullinen – 2006/0187 COD – CESE 428/2007

− Yhteyshenkilö: Sven Dammann
(puh. +32 (0)2 546 9366 – sähköposti: sven.dammann@eesc.europa.eu)

• Julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien palvelujen
tarjoaminen
−

Esittelijä: Hans-Joachim Wilms (työntekijät – DE)

−

Viite: KOM(2006) 748 lopullinen – 2006/0249 COD – CESE 416/2007

− Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure
(puh. +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

9. ALUEPOLITIIKKA
• Asuminen ja aluepolitiikka
−
−

Esittelijä: Angelo Grasso (muut eturyhmät – IT)
Apulaisesittelijä: Nicole Prud'homme (työntekijät – FR)

−

Viite: Euroopan parlamentin lausuntopyyntö – CESE 407/2007
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Avainkohdat:
Asunto on perusoikeus ja eurooppalaisen sosiaalimallin kulmakivi, ja sen vuoksi on varmistettava
kohtuuhintainen asunto etenkin niille, jotka eivät kykene hankkimaan asuntoa vapailta
markkinoilta. Asuntopolitiikkojen panos on välttämätön Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa,
ja ne täydentävät kasvu- ja työllisyysstrategian osana toteutettavia politiikkoja.
ETSK katsoo, että asuntokysymyksen tärkeän merkityksen vuoksi rakennerahastojen avulla on
kannustettava jäsenvaltioita ja alueita suunnittelemaan asuinalueiden uudistamista ja asuntojen
parantamista.
Myös Euroopan sosiaalirahastosta on tuettava työmarkkinoille integroitumisen ohella entistä
paremmin muitakin sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tähtääviä toimia: kuten on nähty,
asunto- ja työmarkkinat ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Myös maahanmuuttopolitiikassa, joka
nykyään määritellään EU:n tasolla, on pohdittava asuntokysymystä alueellisen eriytymisen
ehkäisemiseksi. Komission on määrä julkaista suuntaviivat, jotka koskevat maahanmuuttajien
kotouttamista asuntopolitiikan keinoin. Niiden on oltava ensimmäinen askel tässä lähestymistavassa. Sen on heijastuttava myös Progress-ohjelmassa niin, että siinä tuetaan entistä paremmin
asumiseen liittyviä hankkeita.
ETSK kannattaa komission ja Euroopan investointipankin aloitetta luoda uusi rahoitusväline,
Jessica, jolla tuetaan erityisesti kaupunkien epäsuotuisten asuinalueiden kehittämistä, mukaan
lukien kyseisten alueiden sosiaalinen asuntotuotanto. Myös Jeremie-väline tarjoaa
mahdollisuuksia sosiaalisen asuntotuotannon toimijoille, jotka pyrkivät luomaan kaikille
miellyttäviä asuinalueita.

− Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta
(puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

10. MAA- JA METSÄTALOUS, KARJANKASVATUS
• Eläinten hyvinvointia koskevat tuotemerkinnät
−

Yleisesittelijä: Leif E. Nielsen (muut eturyhmät – DK)

−

Viite: valmisteleva lausunto – CESE 421/2007

−

Avainkohdat:
Euroopan unionissa ollaan entistä kiinnostuneempia tuotanto- ja kasvatusmenettelyistä, joissa
kotieläinten hyvinvointi otetaan nykyistä paremmin huomioon. Tämän vuoksi komitea ehdottaa,
että luodaan vähimmäisvaatimuksia korkeampi eläinten hyvinvoinnista viestivä merkintäjärjestelmä vapaaehtoiseksi vaihtoehdoksi asianomaisille tuotanto-, kauppa- ja teollisuustahoille.
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merkkejä täydennettäisiin ja jotka yhdessä yksityisen ja riippumattoman valvonnan kanssa
muodostaisivat markkinoinnille asianmukaisen perustan. Komitean mielestä järjestelmää
voitaisiin periaatteessa soveltaa kaikkiin kotieläimiin ja eläinperäisiin tuotteisiin. WTO:n
sääntöjen mukaisesti sitä voitaisiin myös soveltaa samoin ehdoin unioniin tuotaviin tuotteisiin.
Komitea korostaa, että kun on kyse vähimmäisvaatimusten asettamisesta EU:ssa – esimerkkinä
munien tai luonnonmukaisten tuotteiden tuotantomenetelmistä kertovat merkinnät – tulee
jatkossakin soveltaa perinteistä viranomaissääntelyä.
Eläintensuojelualan tutkimus on komitean mielestä siten EU:ssa ratkaisevassa asemassa, jotta
eläinten hyvinvointi voidaan tulevaisuudessa integroida maatalouden ja sitä seuraavien tuotantoja myyntivaiheiden ketjuun tieteelliseltä ja objektiiviselta pohjalta. Joka tapauksessa tarvitaan
huomattava, etenkin kuluttajille ja vähittäiskaupalle suunnattu tiedotuskampanja. Samassa
yhteydessä ETSK ehdottaa, että
− perustetaan avoimuuden varmistamiseksi unionin tukema Internet-sivu ja tietokanta, sillä
yhteisten suuntaviivojen soveltaminen edellyttää niiden tarkemman sisällön julkistamista.
− laaditaan nykyistä tiukempi väärien ja harhaanjohtavien tietojen kielto ja huolehditaan entistä
paremmin kiellon valvonnasta, jotta varmistetaan, että yritykset vastaavat entistä paremmin
esittämistään väittämistä.
− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio
(puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)

• Raakapuun luokitus
−

Esittelijä: Tadeusz Dorda (työnantajat – PL)

−

Viite: KOM(2006) 557 lopullinen – 2006/0178 COD – CESE 420/2007

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

11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
• Torjunta-aineiden kestävä käyttö
−

Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT)

−

Viite: KOM(2006) 373 lopullinen – 2006/0132 COD – CESE 419/2007

− Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi
(puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)
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12. KOULUTUS
• Euroopan teknologiainstituutti
−

Yleisesittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT)

−

Viite: KOM(2006) 604 lopullinen – 2006/0197 COD – CESE 410/2007

−

Avainkohdat:
ETSK kannattaa painokkaasti ja vakuuttuneena ajatusta perustaa Euroopan teknologiainstituutin
(EIT) kaltainen väline, joka osaltaan auttaisi kehittämään laadukasta koulutusta, innovointia ja
tutkimusta rohkaisemalla Euroopan huippuosaamiskeskusten yhteistyötä sekä teollisuuden,
korkeakoulujen ja tieteen integroitumista.
ETSK painottaa, että on tärkeää laatia EIT:tä koskeva ehdotus.
Komitea katsoo, että jos uudesta EIT:stä on määrä tulla "suorittaja" ja "huippuluokan toimija",
sen on oltava muutakin kuin vain resurssien yhdistäjä.
Komitean mielestä on tärkeää olla pysähtymättä ajatukseen "kansainvälisen huippuosaamisen
suunnannäyttäjästä", vaan on pyrittävä konkreettisiin tuloksiin.
EIT:n menestys riippuu voimakkaasti yhteisön ja jäsenvaltioiden riittävästä rahoituksesta. Sen ei
kuitenkaan tulisi olla peräisin muiden jo hyväksyttyjen tutkimus- ja innovointiohjelmien
määrärahoista.
Komitea on myös sitä mieltä, että EIT:n "järjestelmään" tulisi tarvittaessa pyrkiä nivomaan
valikoituja EU:n nykyisiä huippuosaamiskeskuksia. EIT:n ei kuitenkaan tulisi muuttua
byrokraattiseksi ylärakenteeksi, joka tukee unionin jo olemassa olevia huippuosaamiskeskuksia.
Lisäksi tulisi perustaa "EIT:n sijoitusyhtiö" (EIT Investment Management Company).
Komitean mielestä osaamis- ja innovointiyhteisöjen ja Euroopan teknologiainstituutin
myöntämien EIT-tutkintojen määrittelyä on selkeytettävä.
Komitea on EIT:n perussäännön osalta sitä mieltä, että komission ehdottamaa perussäännön
mukaista hallintoneuvostoa on tuettava valvontakomitealla, joka koostuu jäsenvaltioiden
edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja, toimeenpanokomitealla, jossa
yrityksillä, tutkimuskeskuksilla ja korkeakouluilla on kullakin kaksi edustajaa ja jonka
puheenjohtajana on hallintoneuvoston puheenjohtaja, sekä hallintojohtajalla ja rehtorilla.

− Yhteyshenkilö: Magdaléna Belarova-Carabin
(puh. +32 (0)2 546 8303 – sähköposti: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu
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13. YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ
• Menettely komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä
−

Yleisesittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR)

−

Viite: KOM(2006) 901–903 ja 905–926 lopullinen – CESE 418/2007

− Yhteyshenkilö: Luís Lobo
(puh. : +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@eesc.europa.eu)
_____________
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