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Täysistuntoon osallistui Saksan liikenne-, rakennus- ja kaupunkikehitysministeriön valtiosihteeri 
Engelbert Lütke Daldrup, joka käytti neuvoston puheenjohtajavaltion edustajana puheenvuoron 
valmistelevien lausuntojen hyväksymisen yhteydessä. 
 
 
1. TYÖLLISYYSPOLITIIKKA 
 

• Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 
 
− Esittelijä: Maureen O'Neill (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: KOM(2006) 815 lopullinen – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 128 artiklan 2 kohdan mukaisesti nykyisten 
työllisyyspolitiikan suuntaviivojen voimassaolo vuoden 2007 osalta on vahvistettava neuvoston 
päätöksellä, kun on ensin kuultu Euroopan parlamenttia, alueiden komiteaa ja ETSK:ta. 
 
ETSK 
 

• tukee ehdotusta vahvistaa vuosien 2005–2007 työllisyyspolitiikan suuntaviivojen 
voimassaolo vuoden 2007 osalta sillä varauksella, että sen esittämät huolenaiheet ja 
suositukset otetaan huomioon. 

 
• suosittelee painokkaasti, että hyväksyttävästä aikataulusta ja menettelytavasta tiedotetaan 

laajasti ja hyvissä ajoin sidosryhmille. Näin prosessista saadaan paras mahdollinen hyöty, 
edistetään myönteistä suhtautumista, varmistetaan sidosryhmien täysimääräinen 
osallistuminen ja annetaan kehitysvaiheessa riittävästi aikaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
tasolta tulevalle palautteelle. 

 
• suosittelee, että uusissa työllisyyden suuntaviivoissa korostetaan entistä enemmän 

vammaisten työllistämistä ja siihen asetetaan erityiset tavoitteet. Tässä yhteydessä myös 
sosiaalipoliittiset vaatimukset on otettava entistä paremmin huomioon. ETSK pitää 
erityisen tärkeänä, että työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta pääsevät 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan komission tekemään suuntaviivojen 
kehittämistyöhön ja että niitä kuullaan myös valmiista asiakirjasta. 

 
• pitää suotavana, että EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla asetetaan aiempaa huomattavasti 

nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita, joiden toteutuminen voidaan mitata 
suuntaviivojen yhteydessä, ja että komissiolle myönnetään lisää valtuuksia. 
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• suosittelee, että kaikissa jäsenvaltioissa käytettäisiin asianmukaisia tieto- ja 
viestintätekniikoita, jotta voidaan varmistaa parempi tiedonkeräys ja helpottaa sekä 
jäsenvaltioiden että komission toteuttamaa seurantaa ja arviointia. 

 
• uudistaa suosituksensa, jonka mukaan kansallisiin uudistusohjelmiin on sisällytettävä 

lisää konkreettista tietoa selkeistä tavoitteista sekä aikatauluista, kustannuksista ja 
määrärahoista. 

 
− Yhteyshenkilöt: Susanne Johansson ja Anna Redstedt 

(puh. +32 (0)2 546 8477 – sähköposti: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
(puh. +32 (0)2 546 9233 – sähköposti: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 
 

2. PALVELUMARKKINAT 
 

• Postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen 
 
− Esittelijä: Raymond Hencks (työntekijät – LU) 
 
− Viite: KOM(2006) 594 lopullinen – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
Postipalveluilla on huomattava sosioekonominen merkitys taloudelliselle, sosiaaliselle ja 
alueelliselle yhteenkuuluvuudelle sekä Lissabonin strategian toteuttamiselle. Niillä on välitön 
myötävaikutus yksilöiden sosiaalisiin suhteisiin ja perusoikeuksiin, väestöjen ja alueiden 
verkottumiseen ja solidaarisuuteen, Euroopan talouden kilpailukykyyn sekä kestävään 
kehitykseen. 
 
Suurin ongelma 1. tammikuuta 2009 alkavan postipalvelujen markkinoiden avaamisen viimeisen 
vaiheen järjestämisessä on ratkaista, miten asiassa tulee edetä, jotta voidaan ylläpitää tehokas ja 
kilpailukykyinen postiala, joka tarjoaa Euroopassa jatkossakin korkealaatuisia, yksityishenkilöille 
ja yrityksille kohtuuhintaisia yleispalveluja ottaen huomioon talouden kilpailukyky, kansalaisten 
tarpeet heidän maantieteellisestä sijainnistaan ja taloudellisesta tai muusta tilanteestaan 
riippumatta, työllisyys sekä kestävä kehitys. 
 
ETSK katsoo, että komission hankkeensa tueksi tarjoamat ratkaisut eivät takaa riittävällä 
varmuudella yleispalvelun kestävää rahoitusta kaikissa jäsenvaltioissa eikä etenkään maissa, 
joissa on vaikeat luonnon- ja väestömaantieteelliset olosuhteet. Sen vuoksi ei ole nykyisellään 
toivottavaa kumota rahoitusmekanismia, jossa hyödynnetään varattuja palveluja, sillä ne ovat 
osoittaneet tehokkuutensa ja oikeudenmukaisuutensa monissa jäsenvaltioissa. 
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Kun otetaan huomioon kaikki postimarkkinoiden täydelliseen vapauttamiseen liittyvät 
epävarmuustekijät ja riskit, 1. päivälle tammikuuta 2009 asetettu tavoitepäivämäärä vaikuttaa 
epärealistiselta, etenkin, koska unioniin vuonna 2004 ja sen jälkeen liittyneissä jäsenvaltioissa jo 
toimivilla postialan toimijoilla ei olisi riittävästi aikaa sopeutua uusiin olosuhteisiin. 
 
ETSK esittää ensiksi nykyisen direktiivin voimassaolon jatkamista ja toiseksi, että tavoitteeksi 
asetetaan postialan markkinoiden täydellinen vapauttaminen 1. tammikuuta 2012 mennessä 
edellyttäen, että siihen mennessä on löydetty yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa 
uskottavia rahoitusvaihtoehtoja, jotka merkitsevät parannusta varattuihin palveluihin nähden sekä 
kolmanneksi, että sokeille tai heikkonäköisille tai heitä edustaville järjestöille lähetettyjen tai 
osoitettujen erityisten postilähetysten maksuttomuus sisällytetään yleispalveluun. 

 
− Yhteyshenkilö: Agota Bazsik 

(puh.+32 (0)2 546 8658 – sähköposti: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 
3. KILPAILU 
 
• Vuoden 2005 kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 
 
– Esittelijä: István Garai (muut eturyhmät – HU) 
 
– Viite: KOM(206) 761 lopullinen – CESE 602/2007 

 
− Avainkohdat: 

 
Kilpailupolitiikka ja kilpailulainsäädäntö ovat väline, joka antaa hallituksille mahdollisuuden 
määrittää tasapuolisia markkinaoloja edistäviä käytäntöjä sekä varmistaa niiden noudattaminen 
hallintolainsäädännön piiriin kuuluvien sisältöasioita ja menettelytapoja koskevien sääntöjen avulla. 
 
Kilpailun vääristyminen vaikuttaa kielteisesti työntekijöihin, kuluttajiin, yrityksiin sekä yleensä 
talouselämään. 
 
ETSK katsoo, että käsitettä "kilpailu" olisi tarkasteltava paljon nykyistä laajemmasta 
näkökulmasta ja että etenkin kuluttajien, työntekijöiden ja pienten ja keskisuurten yritysten edut 
voivat pitkällä aikavälillä erota merkittävästi "täydellisen" kilpailutilanteen tuomista välittömistä 
eduista. Vuotta 2005 koskevan kertomuksen perusteella vaikuttaa selvältä, että kilpailun 
pääosasto on hyvin selvillä kaikista taloudelliseen kilpailuun EU:ssa ja sen ulkopuolella 
vaikuttavista keskeisistä näkökohdista sekä siitä, mitä on tehtävä oikeusvarmuuden turvaamiseksi 
alalla. Tämä on entistäkin tärkeämpää siksi, että myös jäsenvaltioiden viranomaiset ja 
tuomioistuimet voivat soveltaa EU:n oleellisia oikeuskäytäntöjä. 
 

− Yhteyshenkilö: Magdaléna Belarova-Carabin 
(puh. +32 (0)2 546 8303 – sähköposti: magdalena.belarova-
carabin@eesc.europa.eu) 



- 4 - 

Greffe CESE 62/2007 (fr,en→fi)MK/HP/emk 

4. TEOLLISUUSPOLITIIKKA 
 
• Arvo- ja toimitusketjun kehittyminen 
 
− Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
− Apulaisesittelijä: Enrico Gibellieri (työntekijät – IT) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 599/2007 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK kehottaa päätöksentekijöitä keskittämään huomion arvo- ja toimitusketjun kehittämiseen, 
tai ennemminkin verkottuneen elinkeinoelämän ja yritysten vuorovaikutukseen sekä löytämään 
vuorovaikutteisia kansallisia ja EU:n lähestymistapoja asiaan nähden. 
 
Kyseinen tilanne vaikuttaa hyvin eri tavalla erilaisiin yrityksiin, riippuen niiden koosta, niiden 
asemasta toimitusketjuissa/-verkoissa sekä niiden toiminnan kohteena olevasta sektorista. 
Suhteellisen pienet ja keskikokoiset toimittajat, jotka toimivat ketjun alkupäässä tai sen 
keskivaiheilla, törmäävät usein esteisiin. Käsillä olevassa lausunnossa näitä yrityksiä nimitetään 
arvoketjun alku- ja keskivaiheen toimittajiksi (Initial and intermediate companies – termi on 
kehitetty tätä lausuntoa varten), koska yritysten määritelmään eivät niinkään vaikuta mitattavissa 
olevat yritystiedot (liikevaihto, työpaikat) vaan ennemminkin niiden asema arvo- ja 
toimitusketjuissa.  
 
Innovatiivisimmat ja luovimmat näistä yrityksistä vaikuttavat ratkaisevasti verkottuneeseen 
talouteen. Kyseisen kehityksen mittasuhteet ovat niin merkittävät, että se vaikuttaa paitsi 
mikrotaloudellisella tasolla myös makrotaloudellisissa kysymyksissä. ETSK pitää tarpeellisena 
parantaa kyseisten yritysten toimintaympäristöä. Käsillä olevassa lausunnossa määritellään 
pääasialliset haasteet ja esitetään joukko toimintalinjaehdotuksia, kuten: 
 

• arvoketjun alku- ja keskivaiheen toimittajiin kohdistuvien asenteiden muuttaminen 
• kyseisten yritysten yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen parantaminen 
• rahoituksen saatavuuden parantaminen 
• juuttumisefektien vähentäminen 
• teollis- ja tekijänoikeuksien valvominen 
• kilpailuvääristymien torjunta käyttämällä EU:n kaupan suojakeinoja johdonmukaisesti, 

oikea-aikaisesti ja aiempaa tehokkaammin epäterveen tuonnin välttämiseksi 
• osaamisen ja yrittäjyyden edistäminen 
• koulutettujen nuorten – etenkin insinöörien – houkutteleminen arvoketjun alku- ja 

keskivaiheen toimittajiin 
• EU:n uudenlaisen teollisuuspolitiikan ja myös sen alakohtaisen lähestymistavan 

toteuttaminen 
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• tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin seitsemännen puiteohjelman 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla 

• kohdistetun lainsäädännön toimeenpano ja byrokratian vähentäminen. 
 
Arvoketjun alku- ja keskivaiheen toimittajien roolin tiedostamista teollisuuden muutoksissa ja 
maailmanlaajuistumisprosessissa tulisi edistää huomattavasti. Edellä mainittujen ehdotusten 
toteuttaminen edellyttää, että yritykset, politiikan tekijät sekä ennen kaikkea molemmat tahot 
yhdessä täyttävät lukuisia edellytyksiä. Joka tapauksessa toteutuksen on tapahduttava tiiviissä 
yhteistyössä kaikkien asianomaisten sidosryhmien ja siis myös alakohtaisten 
neuvottelukomiteoiden kanssa. 

 
− Yhteyshenkilö: José Miguel Cólera Rodriguez 

(puh. +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: 
josemiguel.colerarodriguez@eescc.europa.eu) 

 
 
5. LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURIT 
 
• Suurkaupunkialueiden liikenne 
 
− Esittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 615/2007 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK panee erittäin huolestuneena merkille, että sekä EU:n vanhoissa jäsenvaltioissa (15) että 
uusissa jäsenvaltioissa julkisen liikenteen osuus kaupunkien kaiken kaikkiaan voimakkaasti 
lisääntyvästä kokonaisliikenteestä on vähentynyt hyvin nopeasti. 
 
Liikennevirtojen, erityisesti autoliikenteen, jatkuva lisääntyminen kaupungeissa aiheuttaa monia 
ongelmia, joista useimmat ovat vielä ratkaisematta. Tämän suuntauksen kääntämiseksi tarvitaankin 
komission, jäsenvaltioiden ja kuntien koordinoituja toimia. 
 
ETSK:n mielestä elämänlaadun ja ympäristönsuojelun parantamiseksi kaupungeissa sekä 
ilmastonsuojelu- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kahdenlaisia toimia. 
Ensinnäkin kaiken kaupunkien suunnittelu- ja liikennepolitiikan tulisi ETSK:n mielestä lähteä siitä, 
että estetään liikenteen "syntyminen". Toiseksi liikennetarpeista tulisi mahdollisuuksien mukaan 
huolehtia tai ne tulisi voida tyydyttää ympäristömyönteisillä liikennemuodoilla eli julkisella 
liikenteellä sekä edistämällä pyöräilyä ja kävelyä. 
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Kaupunkien on jatkossakin oltava asumiskelpoisia. Autojen ehdoilla toimiva kaupunki on 
mahdottomuus. Kaikkien liikennemuotojen samanaikainen edistäminen on nyt lopetettava, sillä 
siihen ei ole varaa eikä tarvittavaa maa-alaa.  
 
Jotta liikenteen syntyminen voidaan mahdollisuuksien mukaan estää, alueyhteisöjen on 
kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella vastedes estettävä kaupunkialueiden hallitsematon 
leviäminen entisestään sekä niiden toiminnallinen eriytyminen.  
 
ETSK katsoo, että julkisten liikennepalvelujen tarjonnan parantaminen kuuluu komission, Euroopan 
parlamentin, jäsenvaltioiden hallitusten ja kuntien keskeisiin tehtäväaloihin, jotta voidaan huolehtia 
ympäristön- ja terveydensuojelusta, turvata tärkeimmät liikkumisen mahdollistavat palvelut ja taata 
peruspalvelut kaikille väestöryhmille, erityisesti vammaisille. 
 
ETSK kehottaa komissiota, neuvostoa ja erityisesti alueiden komiteaa selvittämään, minkälaisten 
tekijöiden ansiosta eräät kaupungit ovat onnistuneet ympäristöystävällisen kaupunkiliikenteen 
kehittämisessä, ja mistä taas johtuu, että monissa muissa kaupungeissa kehitys on edelleen kielteistä. 
 

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

 
 
• Rajatylittävän polkupyöräliikenteen edistäminen 
 
− Yleisesittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 616/2007 

 
− Yhteyshenkilö: Sven Dammann 

(puh. : +32 (0)2 546 9366 – sähköposti: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
• Vihreä kirja – Euroopan unionin tuleva meripolitiikka 
 
− Esittelijä: Anna Bredima-Savopoulou (työnantajat – EL) 
− Apulaisesittelijät: Eduardo Chagas (työntekijät – PT) 
   Staffan Nilsson (muut eturyhmät – SE) 
 
− Viite: KOM(2006) 275 lopullinen – CESE 609/2007 
 
− Avainkohdat:  

 
Komissio totesi strategisissa tavoitteissaan vuosiksi 2005–2009: "– – olisi erityisesti kehitettävä 
kattava meripolitiikka, jonka tavoitteena on varmistaa elinvoimainen merenkulkutalous ja merten 
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla." Maaliskuun 2. 



- 7 - 

Greffe CESE 62/2007 (fr,en→fi)MK/HP/emk 

päivänä 2005 antamassaan tiedonannossa komissio totesi, että EU:n tulevaa meripolitiikkaa koskeva 
vihreä kirja on ensimmäinen askel kohti kattavaa EU:n meripolitiikkaa. 
 
ETSK kannattaa useimpia vihreässä kirjassa tehtyjä ehdotuksia (kalastuksesta, satamista, 
laivanrakennuksesta, meriliikenteestä, rannikkoalueista, merellä tapahtuvasta energiantuotannosta, 
tutkimus- ja kehitystoiminnasta, ympäristökysymyksistä, matkailusta ja "sinisestä" 
bioteknologiasta), mutta esittää niistä jäljempänä muutamia erityishuomioita. Komitea on 
tyytyväinen siihen, että vihreässä kirjassa todetaan merenkulun olevan kansainvälistä toimintaa, joka 
vaatii maailmanlaajuisia sääntöjä. EU:n on toteutettava myönteisiä toimia, jotta merenkulkualan 
kielteinen julkisuuskuva saadaan korjattua ja alusten ja merenkulkijoiden merkitystä yhteiskunnassa 
osataan arvostaa asianmukaisesti. 
 
Merialan klustereilla tulisi olla keskeinen asema EU:n tulevassa meripolitiikassa. ETSK katsoo, että 
EU:n tulisi teettää tutkimus, jonka tavoitteena on klustereiden yksilöinti ja niiden vertailu muiden 
alueiden vastaavien klustereiden kanssa. Merialan koulutukseen suunnattujen investointien 
lisäämisen on oltava yhdennetyn meripolitiikan keskiössä, jotta voidaan varmistaa turvallisten, 
tehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen tarjonta. ETSK panee lisäksi merkille, että kalastajat ja 
merenkulkijat on monilta osin rajattu EU:n sosiaalilainsäädännön ulkopuolelle (esimerkkeinä 
mainittakoon direktiivit työntekijöiden joukkovähentämisestä, yritysten luovutuksista, työntekijöille 
tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon). Komitea kehottaakin komissiota 
arvioimaan asiaa uudelleen tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. 
 
ETSK toteaa, että alusten polttoaineena käytetään merenkulkualalla huonolaatuista öljyä, koska 
öljynjalostamot eivät tuota laadukkaampaa bunkkeriöljyä. Komitea kehottaa komissiota puuttumaan 
bunkkeriöljyn laatua koskevaan ongelmaan, jotta alusten ilmansaastepäästöjen torjunnassa saataisiin 
otettua ratkaiseva edistysaskel. 
 
ETSK kannattaa voimakkaasti ajatusta laadukkaita palveluita tarjoavien rannikkovaltioiden 
yksilöimisestä, sillä ne ovat laatuketjun puuttuva lenkki. EU:n tulisi ottaa ajatus esiin 
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa, jotta rannikkovaltioiden palvelutasolle voidaan 
asettaa asianmukaiset ja mitattavat kriteerit. 
 

− Yhteyshenkilö: Maria José Lopez Grancha 
(puh. : +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: 
mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• EU:n yhteinen satamapolitiikka 
 
− Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 610/2007 
 
− Avainkohdat:  

 
Euroopan parlamentti on hylännyt jo kaksi eurooppalaisia satamia koskevaa komission ehdotusta, 
mutta vaatimuksia tiettyjen EU-tason säännösten laatimiseksi esitetään jatkuvasti. On siis olemassa 
selkeä tarve EU:n ohjaukselle satamien perusrakenteiden nykyistä johdonmukaisemman kehityksen 
varmistamiseksi. Satamajärjestöjen kanssa käytävissä keskusteluissa esiin nousevat yhä uudelleen 
sellaiset seikat kuin satamien välinen kilpailu, satamatoiminnan rahoitukselliset puitteet, 
satamakapasiteetti, satamien laajentamisen mahdollistavien nopeiden menettelyjen tarve, 
ympäristösääntely sekä tasavertaisten kilpailuolosuhteiden luominen. Satamat ovat myös ainoa 
liikennesektorin ala, joiden perusrakenteisiin ei vielä sovelleta erityistä eurooppalaista lainsäädäntöä. 
 
EU voi edistää eurooppalaisten satamien luotettavuuden ja turvallisuusstandardien korkeaa tasoa 
myöntämällä asianmukaista (taloudellista) tukea koulutusohjelmiin ja panemalla täytäntöön 
turvallisuusalalla sovellettavaa lainsäädäntöä. EU voi myös entistä enemmän rohkaista nuoria 
valitsemaan uran satama-alalla samalla tavoin kuin se pyrkii houkuttelemaan nuoria merille. 
Korkeatasoisen merenkulkualan koulutuksen avulla voidaan varmistaa, että tulevaisuudessa satamissa 
on käytettävissä riittävästi ammattitaitoisia luotseja, satamakapteeneja ja muuta ammattihenkilökuntaa. 
 
EU:n yhteisen satamapolitiikan yhteydessä on äärimmäisen tärkeää käydä perustavanlaatuista 
keskustelua kestävästä satamakehityksestä. Satamilla on merkittävä vastuu korkeatasoisten 
ympäristöstandardien saavuttamisessa, ja niitä olisi rohkaistava lisäämään investointejaan tällä 
alalla. On kuitenkin käynyt selväksi, että ongelmia aiheuttaa suurelta osin myös EU:n 
ympäristölainsäädännön moniselitteisyys. Lisätutkimukset ovat tarpeen sen selvittämiseksi, 
voidaanko aluesuunnitteluohjelmien avulla parantaa oikeusvarmuutta ja luoda lisää 
mahdollisuuksia satamien kehittämiseen. 
 
EU:n yhteisen satamapolitiikan kehittäminen ei välttämättä tarkoita uuden lainsäädännön 
tuottamista. Lainsäädännön sijasta voitaisiin hyvin soveltaa toisaalta oikeudellisesti väljiä 
määräyksiä (soft law) ja toisaalta tapauskohtaista lähestymistapaa. EU:n yhteisessä 
satamapolitiikassa tulisi yleisesti ottaen pyrkiä välttämään tarpeettomia sääntelytoimia ja sen sijaan 
a) panna täytäntöön perustamissopimuksen määräykset, b) varmistaa satamien mahdollisuudet 
julkisen tehtävänsä täyttämiseen asianmukaisella tavalla, c) kannustaa satamasektorin 
markkinasuuntautunutta toimintaa sekä d) edistää myönteistä julkista kuvaa. Satamien vankkaa ja 
kestävää kehitystä haittaavaa EU:n nykyistä lainsäädäntöä olisi tarvittaessa tarkistettava. 
 

− Yhteyshenkilö: Maria José Lopez Grancha 
(puh. : +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: 
mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• Tavaraliikenteen logistiikka – kestävä liikkuvuus 
 
− Esittelijä: Rafael Barbadillo López (työnantajat – ES) 
 
− Viite: KOM(2006) 336 lopullinen – CESE 611/2007 
 
− Avainkohdat:  

 
Kuljetukset ovat olennainen osa logistista toimitusketjua. Komission valitsemassa lähestymistavassa 
keskitytään tavaraliikenteen logistiikkaan ja käsitellään kaikkia liikennemuotoja. Tehokas 
liikennesektori on ehdoton edellytys sille, että EU pystyy ylläpitämään kilpailukykyään ja 
vahvistamaan sitä. Tarvitaankin liikenteen monimutkaisten virtojen ajanmukaista hallinnointia, jotta 
eri liikennemuotojen välillä päästään suureen tehokkuuteen ja yhteistyöhön. 
 
Logistiikalla on keskeinen asema kestävän liikkuvuuden varmistamisessa. Kuljetusalan logistiikka 
edellyttää asiantuntevia ja hyvin valmistautuneita työntekijöitä ja hallinnoijia, jotka ovat saaneet 
koulutusta ammattiinsa ja jotka pystyvät noudattamaan työsuojelunormeja. Logistiikka-alalle onkin 
suunniteltava sekä perus- että korkea-asteen koulutusohjelmia aktiivisessa yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolien kanssa. 
 
Koska liikenne kuluttaa paljon fossiilisia polttoaineita, on ensisijaisen tärkeää vähentää sen 
riippuvuutta näistä polttoaineista sekä supistaa hiilidioksidipäästöjä. Liikennealalle onkin laadittava 
erityinen TTK-ohjelma, jolla on riittävä rahoitus ja joka mahdollistaa vaihtoehtoisten 
energiamuotojen käytön. On myös toteutettava eriytettyä politiikkaa erityisesti verotuksen alalla, 
jotta voidaan edistää uusien, ympäristöystävällisten tekniikoiden käyttöönottoa ja käyttöä. 
 
Uusien tekniikoiden ja erityisesti Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän tulee olla yhteentoimivia 
kaikkialla EU:ssa, ja niiden tulee olla pk-yritysten saatavilla. Tutkimuksen ja teknologisen 
kehittämisen tulee olla seitsemännen puiteohjelman painopiste, sillä tekninen innovointi voi avata 
alalle uusia mahdollisuuksia. 
 
Laatuindikaattorien luominen ja yksittäisten palvelupisteiden perustaminen auttavat kehittämään 
liikenteen logistiikkaa EU:ssa, sillä jo se, että laatua voidaan mitata Euroopan tasolla, mahdollistaa 
tietyn yhdenmukaisuuden varmistamisen logistiikan tehokkuuden arvioinnissa. Lisäksi mahdollisuus 
hoitaa hallinnolliset muodollisuudet koordinoidusti ja yhdenmukaisesti nopeuttaa 
tullimuodollisuuksia. 
 
Eri liikennemuotojen osallistuminen komission tulevan toimintasuunnitelman laatimiseen on 
välttämätöntä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

− Yhteyshenkilö: Maria José Lopez Grancha 
(puh. : +32 (0)2 546 8713 – sähköposti: 
mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• Lähimerenkulun edistämisohjelman väliarviointi 
 
− Esittelijä: Eduardo Chagas (työntekijät – PT) 
 
− Viite: KOM(2006) 380 lopullinen – CESE 612/2007 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK on useaan otteeseen ilmaissut tukensa toimille, joilla pyritään kehittämään lähimerenkulkua 
sen kasvupotentiaalin ja työllistävyyden johdosta vaihtoehtona muille, vähemmän 
ympäristömyötäisille liikennemuodoille. Näin voidaan osaltaan auttaa vähentämään liikenneruuhkia, 
onnettomuuksia, melua ja ilmansaasteita. 
 
Vuonna 2003 esitellystä ohjelmasta antamassaan lausunnossa ETSK korostaa, että 
yhteyshenkilöiden (focal points) roolia on hyödynnettävä yhdyssiteenä elinkeinoalaan. Lisäksi on 
helpotettava integroitumista intermodaaliseen logistiseen järjestelmään. ETSK kehottaa 
jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia lisäämään ponnistuksiaan yhteyshenkilöiden verkoston 
kehittämisessä. 
 
Komission ja jäsenvaltioiden on viivyttelemättä sitouduttava varmistamaan, että eri 
liikennemuotojen kehittämiselle luodaan edellytykset. Tällöin ei tule huolehtia ainoastaan 
intermodaalisuutta helpottavasta infrastruktuurista, vaan on myös korjattava epäkohta, jota kyseinen 
elinkeinoala ei ole kyennyt poistamaan ja joka liittyy sellaisen tosiasiallisen täydentävän yhteistyön 
puuttumiseen, jossa tavoitteena on yhtäältä taloudellinen mutta myös sosiaalinen ja ympäristöllinen 
kestävyys. 
 
Vuonna 2003 hyväksytyssä lähimerenkulun edistämisohjelmassa ehdotettujen toimien osalta ETSK 
panee merkille aikaansaadun edistymisen ja kehottaa toteuttamaan viipymättä loput suunnitellut 
toimet sekä erityisesti poistamaan havaitut esteet. Kehittämällä yhteyshenkilöiden toimintaa ja 
laajentamalla yhteyshenkilöiden toiminta-alaa siten, että se kattaisi sisämaan multimodaalisuuden ja 
siihen liittyvän logistiikan, voidaan omalta osaltaan auttaa saavuttamaan tavoitellut tulokset. 
 
ETSK katsoo, että tarkasteltavana olevaan tiedonantoon tulisi sisällyttää maininta "EU:n yhteisen 
merialueen" perustamisesta. Näin voitaisiin edistää ratkaisevasti sitä, että lähimerenkulku saisi 
keskeisen aseman yhteisön sisäisessä tavaraliikenteessä. Olisi kaikilta osin tarkoituksenmukaista, 
että yhteisön satamien välinen meriliikenne luokiteltaisiin kotimaan liikenteeksi kansainvälisen 
liikenteen sijasta. Tästä syntyisi ilmeisiä etuja tullimenettelyjen yksinkertaistumisen muodossa. 
 

− Yhteyshenkilö: Sven Dammann 
(puh. : +32 (0)2 546 9366 – sähköposti: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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• Tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtaminen 
 
− Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 
 
− Viite: KOM(2006) 569 lopullinen – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 
 
− Avainkohdat:  

 
Komitea pitää tervetulleena komission aloitetta konkretisoida tieturvallisuuspolitiikan kolmatta 
osatekijää, tieinfrastruktuurin turvallisuusjohtamista. Ajoneuvon kuljettajaan ja ajoneuvon 
parantamiseen kohdistuvien toimenpiteiden jälkeen ehdotetun direktiivin tavoitteena on varmistaa, 
että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) 
kuuluvan tieinfrastruktuurin suunnittelun ja toiminnan kaikissa vaiheissa. Tieturvallisuuspolitiikassa 
kaikki näkökohdat ovat yhtä tärkeitä. 
 
Vaikka komitea onkin tietoinen siitä, että tieinfrastruktuuriin kohdistuvilla toimenpiteillä on hyvin 
kehittyneen infrastruktuurin kohdalla yleensä pienempi vaikutus kuin kuljettajiin tai ajoneuvoihin 
kohdistuvilla toimenpiteillä, se on kuitenkin vakuuttunut siitä, että tieturvallisuuden parantamiseksi 
ja onnettomuuksien uhrien määrän vähentämiseksi on myös tällä alalla käytettävä kaikkia keinoja. 
 
Komitean mielestä ehdotettujen, tieturvallisuuspolitiikan kolmanteen osatekijään kohdistuvien 
toimenpiteiden ei tulisi rajoittua pelkästään Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon, vaan niiden tulisi 
koskea kaikkia taajama-alueiden ulkopuolisia jäsenvaltioiden teitä, joilla on todettu suuri 
onnettomuusriski. Tavoitteena on aina vähentää onnettomuuksien uhrien määrä niin paljon kuin 
mahdollista, ja on todettava, että etenkin Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuulumattoman 
infrastruktuurin osalta "voittoa" (kuolonuhrien määrän vähentäminen 1 300:lla 600:n sijaan) 
voitaisiin parantaa. Näin ollen olisi toivottavaa, että komissio kohdistaisi asiaan paljon enemmän 
huomiota. Tässä yhteydessä komitea pitää Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 71 artiklan 1 
kohdan c alakohtaa sopivana perustana. 
 
Komitea kehottaakin jäsenvaltioita hyväksymään soveltamisalan laajentamisen kaikille taajamien 
ulkopuolella kulkeville teille. 
 
Kun otetaan huomioon, että komission tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrää 50 
prosentilla vuoteen 2010 mennessä (vuoteen 2000 verrattuna), komission tulisi komitean mielestä 
valita direktiiviä sitovampi oikeusväline, jonka määräyksiä kaikkien asianomaisten julkisten ja 
yksityisten toimijoiden olisi noudatettava. 
 

− Yhteyshenkilö: Sven Dammann 
(puh. : +32 (0)2 546 9366 – sähköposti: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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6. ALUESUUNNITTELU 
 
• Euroopan suurkaupunkialueet 
 
− Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 600/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Lausunto on jatkoa aiheesta "Suurkaupunkialueiden yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset 
Euroopan tulevaisuuteen" annetulle lausunnolle ECO/1201. Lausunnot muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden. 
 
Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana Euroopan alue on muuttunut, ja maailmanlaajuistuminen 
nopeuttaa muutoksia. Tällä on huomattavia seurauksia Euroopan suurkaupunkialueilla; ne 
muodostavat Euroopan ytimen. Suurkaupunkialueet ovat parhaimmassa asemassa vastaamaan 
haasteisiin, ja ne hyötyvät eniten muutosten tuomista mahdollisuuksista. 
 
ETSK vetoaa komissioon, että se laatisi vihreän kirjan suurkaupunkialueista täydentämään 
alueellista toimintasuunnitelmaa ja koheesiopolitiikan strategisia suuntaviivoja sekä edistämään 
Euroopassa käytävää keskustelua objektiivisen analyysin pohjalta. 
 
ETSK katsoo, että nykyistä järjestelmällisempi suurkaupunkialueiden välinen ja niitä koskeva 
keskustelu innostaisi kyseisiä alueita panemaan Lissabonin ja Göteborgin toimintasuunnitelmat 
itse onnistuneesti täytäntöön. Tämä voisi näkyä myös kansallisissa uudistusohjelmissa. 
 
ETSK toteaa jälleen kerran, ettei Euroopan tasolla ole suurkaupunkialueita koskevia 
vertailukelpoisia yhteiskunnallis-taloudellisia eikä ympäristötietoja. ETSK katsoo, että tietoja 
tulisi ryhtyä keräämään unionin ja jäsenvaltioiden tasolla ja että Euroopan suurkaupunkialueiden 
taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä suorituskykyä koskeva vuotuinen seuranta on 
välttämätöntä suurkaupunkialueiden tilannetta koskevien tietojen monipuolistamiseksi ja kyseisten 
alueiden toimijoiden mobilisoinnin helpottamiseksi. 
 
ETSK katsoo, että komission on tehtävä poliittinen päätös siitä, että Eurostatin tehtäväksi 
annetaan kerätä joka vuosi luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja Euroopan unionin kaikista 
suurkaupunkialueista ja että Eurostatille annetaan lisämäärärahoja tämän uuden tehtävän 
hoitamiseksi. 

 
− Yhteyshenkilö: Alberto Allende  

(puh. +32 (0)2 546 9679 – sähköposti: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

                                                      
1
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• Alueellinen toimintasuunnitelma 
 
− Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – ES) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 601/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Saksan liikenne-, rakennus- ja kaupunkiministeriö pyysi tulevan puheenjohtajavaltion Saksan 
nimissä 7. marraskuuta 2006 Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa laatimaan valmistelevan 
lausunnon aiheesta "Alueellinen toimintasuunnitelma". 
 
Alueellinen toimintasuunnitelma muodostaa strategisen viitekehyksen, jossa määritellään 
Euroopan unionin aluekehityksen painopisteet. Suunnitelma tukee talouskasvua ja kestävää 
kehitystä vahvistamalla alueellista yhteenkuuluvuutta, joka voidaan määritellä 
koheesiopolitiikan kyvyksi mukautua maantieteellisten haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisiin 
tarpeisiin ja erityispiirteisiin, jotta saavutetaan tasapainoinen ja kestävä aluekehitys. 
 
Yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan lisäarvo on oleellinen kaikissa aluekysymyksissä. 
Viimeisten vuosikymmenien aikana kertynyt kokemus ja tarve ottaa huomioon Euroopan 
yhdentymisen alueulottuvuus edellyttää niiden politiikkojen asteittaista "yhteisöllistämistä", jotka 
vaikuttavat unionin alueen yleiseen tarkasteluun. 
 
ETSK katsoo, että alueellisesta toimintasuunnitelmasta neuvostossa käytävien keskustelujen tulee 
johtaa nykyistä täsmällisempiin poliittisiin päätöksiin, mikä edellyttää Euroopan komission entistä 
tiiviimpää osallistumista toimintaan, sillä juuri komissiolla on parhaat edellytykset yhtenäistää 
Euroopan unionissa esiintyvät, alueellista yhdenmukaisuutta koskevat erilaiset lähestymistavat ja 
varmistaa niiden yhteensopivuus. 
 
Koko EU:n laajuisen alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoite edellyttää, että komissio perustaa 
tehokkaan erityisyksikön analysoimaan, diagnosoimaan ja tekemään poliittisia ehdotuksia, joilla 
vahvistetaan alueellisen yhteenkuuluvuuden eurooppalaisesta lähestymistavasta saatavaa 
lisäarvoa. 
 
ETSK kehottaa näin ollen Euroopan komissiota ehdottamaan ministerineuvostolle alueellisen 
toimintasuunnitelman sisältämän yhdentymisprosessin eteenpäin viemistä nykyisen 
oikeusperustan pohjalta. 

 
− Yhteyshenkilö: Alberto Allende  

(puh. +32 (0)2 546 9679 – sähköposti: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
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7. YMPÄRISTÖN JA ELÄINTEN SUOJELU 
 

• Maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia 
 
− Esittelijä: Staffan Nilsson (muut eturyhmät – SE) 

 
− Viite: KOM(2006) 232 lopullinen – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
ETSK pitää tervetulleena maaperänsuojelun teemakohtaista EU:n tason strategiaa ja antaa 
periaatteessa tukensa puitedirektiivin laatimiselle. 
 
ETSK toteaa, että 
 

− EU:n strategiassa on keskityttävä niihin alueisiin, joilla ongelmat ovat suurimpia ja joilla 
viljelykelpoiseen maahan kohdistuva uhka on suurin. Tällöin kyse on esimerkiksi 
maankäytön muutoksista, pilaantuneista teollisuusalueista ja maanpinnan sulkemisesta. 

− EU:n strategiassa on otettava huomioon toissijaisuusperiaate. 
− maaperän huonontumisen kustannukset kuuluvat maaperälle vahingon aiheuttaneen tahon 

eikä ensisijaisesti maankäyttäjän vastuulle silloin, kun kustannukset ovat oikeasuhteisia. 
Jos puitedirektiivin tarkoituksena on varmistaa yhteinen perusta, jäsenvaltioiden 
tavoitetasojen on oltava samanlaiset kilpailun vääristymisen estämiseksi. 

− hyviä maatalouskäytäntöjä soveltava maa- ja metsätalous säilyttää maaperän voiman ja 
parantaa sitä. 

 
ETSK kritisoi voimakkaasti sitä, ettei komissio ole vielä esittänyt valmistelemaansa ehdotusta 
uudeksi tarkistetuksi lietedirektiiviksi. Se kehottaa komissiota esittämään pikimmiten kyseisen 
direktiivin, joka on yksi tärkeimmistä maatalouskäytössä olevan maaperän suojelun ja haitallisten 
aineiden aiheuttaman saastumisen torjunnan osa-alueista. 
 
ETSK toteaa, etteivät kansallisella tasolla kehitettävät aluekohtaiset politiikat saa vääristää 
kilpailua jäsenvaltioiden välillä. 
 
ETSK:n mielestä maaperästrategian täytäntöönpanoa voitaisiin edistää perustamalla riippumaton 
asiantuntijakomitea, joka koostuisi julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijoista. 
 

− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
(puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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• Kalastusalan kestävyys 
 
− Esittelijä: Gabriel Sarró Iparraguirre (muut eturyhmät – ES) 

 
− Viite: KOM(2006) 360 lopullinen – CESE 605/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Arturo Iñiguez Yuste  

(puh. +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 
• Kissan ja koiran turkis 
 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 

 
− Viite: KOM(2006) 684 lopullinen – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 

(puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 
• Metallisen elohopean vienti ja varastointi 
 
− Esittelijä: Frederic Adrian Osborn (muut eturyhmät – UK) 

 
− Viite: KOM(2006) 636 lopullinen – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Filipa Pimentel 

(puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 
8. ELINTARVIKETURVALLISUUS 
 
• Elintarvikelisäaineet, elintarvike-entsyymit ja elintarvikearomit 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 

 
− Viite: KOM(2006) 423-425-427-428 lopullinen – 2006/0143-0144-0147-0145 COD – CESE 

604/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 

(puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


