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Euroopan komission jäsen László Kovács osallistui täysistuntoon Euroopan unionin veropolitiikan 
käsittelyn yhteydessä 
 
 
1 EU:N RAHA- JA VEROPOLITIIKKA 
 

• Alv-velvoitteiden yksinkertaistaminen ja ajanmukaistaminen 
 
− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2004) 728 lopullinen – 2004/0261 CNS – 2004/0262 CNS – CESE 531/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK kannattaa pohjimmiltaan komission ehdotusta mutta kiinnittää päättäjien huomion 
seuraavaan seikkaan, jota se pitää perustavan tärkeänä: mikäli yhden luukun järjestelmän on 
tarkoitus olla ainoa toimijoiden ja eri jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteyskanava, aivan 
kaikkien menettelyjen sekä velkojen ja saatavien hallinnoinnin on tapahduttava sen välityksellä. 
Prosessia ei kuitenkaan ole saatettu loppuun ennen kuin verokannat ja kansalliset säännöt on 
yhdenmukaistettu. Se on perustavan tärkeää myös todellisten sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi. 

 
− Yhteyshenkilö: Borbala Szij 

 puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
 

• Omien varojen järjestelmä 
 
− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 

 
− Viite: KOM(2004) 501 lopullinen – 2004/0170 CNS – CESE 533/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Komitea keskittyy lausunnossaan seikkoihin, jotka liittyvät maksajien yhdenvertaisuuteen sekä 
maksujen, rasitteen ja hyödyn jakamiseen jäsenvaltioiden kesken. Komitea pohtii myös 
arvonlisäveroon perustuvan maksun säilyttämisen mielekkyyttä unionin omien varojen 
järjestelmässä sekä sitä, onko asianmukaista säilyttää järjestelmässä perinteisistä varoista kertyvä 
tulo, jonka prosenttiosuus yhteisön tuloista on jatkuvasti alentunut. Komitean mielestä se 
voitaisiin komission esityksestä poiketen korvata mukauttamalla bruttokansantulon osuuksiin 
perustuvaa järjestelmää. Komitea toistaa vastustavansa saastuttavia energiamuotoja koskevaa 
veroa sekä veropohjaisten tulojen lisäämistä etenkin, jos se perustuu siihen komitean mielestä 
virheelliseen näkemykseen, että näin unionia tuotaisiin lähemmäs kansalaisia ja parannettaisiin 
unionin näkyvyyttä. 
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Sitoumuksia koskevissa linjauksissa on otettava huomioon yleisen yhteisvastuun ja yleisen 
kehityksen käsitteiden hyväksyminen. Yleisen korjausmekanismin tarkistuksen osalta 
mekanismin tulisi komitean mielestä liittyä olennaisesti maksujen määräytymisperusteisiin 
tasapainoisten, avointen ja hyvin perusteltujen ratkaisujen avulla. Ratkaisujen muotoilussa on 
varmistettava "asianmukaisen tuoton" ja yhteisvastuun yhteensovittaminen, jonka yhteydessä 
tulisi osoittaa herkkää poliittista vaistoa ja ottaa huomioon yleinen mielipide Euroopassa ja 
etenkin uusissa jäsenvaltioissa. 

 
− Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 

 puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@esc.eu.int  
 

• Rahanpesu 
 
− Esittelijä: John Simpson (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: KOM(2004) 448 lopullinen – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Kun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevien direktiivien soveltamisesta on 
saatu lisää kokemuksia, Euroopan unionin on luultavasti syytä luoda yhteyksiä myös muihin 
rikollisuutta ja sen torjuntaa koskeviin näkökohtiin toimintalinjojen yhteisvaikutusten 
varmistamiseksi. Lausunnossaan komitea ehdottaa seuraavia toimenpiteitä: 
 

• Verrataan direktiiviluonnosta Euroopan neuvoston työskentelyyn rikosoikeudellisissa 
kysymyksissä. 

• Selvennetään rikoksen avulla saatujen varojen takavarikointia koskevia järjestelyjä. 

• Lisätään EU:n ulkopuolisille maille antamaa apua järjestäytyneen rikollisuuden 
aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. 

• Kiinnitetään huomiota rajatylittävän veronkierron kaltaisiin ongelmallisiin 
erityiskysymyksiin. 

 
− Yhteyshenkilö: Borbala Szij 

 puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
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2 EU-RAHOITUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMILLE  
 

• Rahoitusnäkymät ja kestävä kehitys 
 
− Esittelijä: Ulla Sirkeinen (työnantajat – FI) 
− Apulaisesittelijät: Ernst Erik Ehnmark (työntekijät – SE) 

Lutz Ribbe (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 528/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK toivoo, että kestävä kehitys todella näkyy myös budjetin käytännön täytäntöönpanossa eikä 
merkitse vain samojen asioiden toistamista samalla tavoin uusien otsakkeiden alla. On ratkaisevan 
tärkeää, että uudet rahoitusnäkymät heijastavat selkeästi erityisesti Lissabonin tavoitteita ja 
kestävää kehitystä. Varojen käyttöä on tästä syystä tarkistettava perusteellisesti riippumatta siitä, 
mihin omien varojen tasoon lopulta päädytään. Elleivät rahoitusnäkymät ohjaa EU:n kehitystä 
oikeaan suuntaan, on vähän toivoa siitä, että mitkään muutkaan politiikat tai myöhemmät 
rahoitusta koskevat muutokset onnistuisivat niin tekemään. 
 
ETSK on komission kanssa samaa mieltä siitä, että kasvu ja työllisyys on asetettava etusijalle 
pyrittäessä saavuttamaan Lissabonin tavoitteet vuoteen 2010 mennessä. Kilpailukyky ja 
talouskasvu eivät kuitenkaan sinällään ole lopullisia tavoitteita vaan välineitä yhteiskunnallisten 
ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kestävän kehityksen strategian painopistealueita ja 
muita alueita, joilla on havaittu kestävälle kehitykselle haitallisia kehityskulkuja – 
ilmastonmuutos, liikenne, kansanterveys, luonnonvarat, köyhyyden poistaminen, väestön 
ikääntyminen sekä riippuvuus fossiilisista polttoaineista – on kohdeltava prioriteetteina myös 
budjettipolitiikassa. 
 
Budjettiotsakkeet sinällään eivät yleensä ole "kestäviä" tai "kestävyyden vastaisia". Vaikutukset 
kestävään kehitykseen riippuvat rahoitettavien ohjelmien, tavoitteiden ja hankkeita koskevien 
kriteerien yksityiskohtaisesta suunnittelusta. Vaikutustenarviointi on avainväline sen 
varmistamiseksi, että toimintatavat ovat kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. 
Vaikutustenarviointi on suoritettava jokaisesta budjettiin sisältyvästä ohjelmasta ja sen 
tavoitteista, ja arviointiperusteina tulee käyttää mm. kulloisenkin hankkeen vaikutuksia 
ympäristöä, terveyttä, työpaikkojen luomista tai niiden häviämistä sekä EU:n kilpailukykyä 
ajatellen. Tässä yhteydessä tulisi lopettaa erityisesti tuet, jotka suuntautuvat kestävän kehityksen 
kannalta haitallisiin toimiin. 
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ETSK korostaa tiedon, tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen sekä uuden teknologian 
merkitystä. Painottamalla näitä osa-alueita ja suuntaamalla niihin asianmukaiset voimavarat 
EU:lla on ainutlaatuinen mahdollisuus kohentaa tuottavuutta, kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä 
muualta maailmasta tulevaan kovaan kilpailuun vastaamiseksi. Samalla se voi myös keventää 
ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvia paineita ottamalla käyttöön ihmisten tarpeisiin 
vastaavia, entistä ekotehokkaampia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla varmistetaan terveyden 
suojelu ja turvallisuus. 

 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind 

 puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int 
 

• Euroopan kalatalousrahasto 
 
− Esittelijä: Gabriel Sarró Iparraguirre (muut eturyhmät – ES) 
 
− Viite: KOM(2004) 497 lopullinen – 2004/0169 CNS – CESE 532/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Komitea kannattaa Euroopan kalatalousrahastoa koskevaa asetusehdotusta, koska se muodostaa 
rahoitusvälineen, jonka avulla tuetaan kalavarojen hoitoa koskevia toimenpiteitä ja mukautetaan 
alan tuotantorakenteita yhteisen kalastuspolitiikan mukaisiksi. 
 
Ehdotetussa asetuksessa määritellään viisi ensisijaista toimintalinjaa, joista komitea esittää 
seuraavat huomiot: 
 
1 Toimenpiteet yhteisön kalastuslaivaston mukauttamiseksi 
 

• Euroopan unionin pitäisi jatkossakin säilyttää toimintakuntoinen ja kilpailukykyinen 
kalastuslaivasto yksinomaisen talousvyöhykkeensä sisä- ja ulkopuolella. 

• Romuttamiseen sovellettavan julkisen tuen määrän laskemiseen olisi sovellettava 
oikeudenmukaisempia perusteita. 

• Myös pääkoneen vaihto olisi sisällytettävä yhdeksi kalastusaluksella tehtävistä 
tukikelpoisista investoinneista. 

 
2 Vesiviljely ja kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kauppa 
 

• Jäsenvaltioille olisi annettava valtuudet päättää, mikä on sopivin tapa käyttää 
kalatalousrahaston rahoitusosuus. 

• Etusijalle olisi asetettava mikroyritysten ja pienten yritysten esittämät investoinnit. Ainoa 
rajoitus saisi olla se, että esitettyjen hankkeiden on oltava taloudellisesti ja kaupallisesti 
elinkelpoisia, jotta ne parantaisivat yritysten kilpailukykyä 
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3 Yhteisen edun mukaiset toimenpiteet 
 

• Rahoitetaan kestoltaan rajallisia kollektiivisia toimia, joita yksityiset yritykset ehdottavat, 
ja investointeja, joita tarvitaan yhteisön kalastuksenhoitoa koskevan tieteellisen ja 
teknisen neuvonnan parantamiseksi. 

 
4 Kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävä kehitys 
 

• Tukikelpoisiksi alueiksi rajataan alueet, joiden asukasluku on alle 100 000. 

• Jokainen jäsenvaltio saisi määrittää tukikelpoisten rannikkoalueiden luettelon omien 
perusteidensa mukaisesti. 

 
5 Tekninen apu 
 

• Myönetään rahoitustukea myös sisävesi- ja aluevesikalastukseen. 
 

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

 
 

3 TYÖLLISYYSPOLITIIKKA 
 

• Työajan järjestäminen 
 
− Esittelijä: Ursula Engelen-Kefer (työnantajat – DE) 
 
− Viite: KOM(2004) 607 lopullinen – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
• ETSK korostaa, että jäsenvaltiotason työmarkkinaosapuolten ensisijainen tehtävä on 

sopia joustavista työaikamalleista, joissa otetaan huomioon alakohtaiset erityistarpeet 
perusoikeuksia kunnioittaen. 

• ETSK:n mielestä on aihetta epäillä, onko komission ehdotuksen avulla todella 
mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet, mm. työntekijöiden työsuojelun korkean tason 
takaaminen työajan osalta. 
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• ETSK kehottaakin Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja neuvostoa ottamaan 
direktiivin tarkistuksessa huomioon seuraavat näkökohdat: 
 
− työmarkkinaosapuolten ensisijainen rooli tarkasteltaessa viikoittaisen enimmäis-

työajan laskemisessa ja noudattamisessa sovellettavaa vertailujaksoa direktiivissä 
säädetyissä rajoissa 

− sellaisen päivystystä koskevan lähestymistavan varmistaminen, joka vastaa Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja jossa annetaan etusija työehtosopimus-
perusteisille ratkaisuille 

− työaikajärjestelyjä koskevat asianmukaiset toimet työ- ja perhe-elämän yhteen-
sovittamisen helpottamiseksi 

− henkilökohtaisen opt-out mahdollisuuden tarkastelu siitä näkökulmasta, onko sen 
säilyttäminen itse asiassa vastoin direktiivin henkeä ja tavoitteita. 

 
− Yhteyshenkilö: Torben Bach Nielsen 

 puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: torben.bachnielsen@esc.eu.int 
 
 
4 ULKOSUHTEET 
 
• EU:n ja Intian suhteet 
 
− Esittelijä: Sukhdev Sharma (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 530/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
• EU ja Intia ovat entistä päättäväisemmin laajentamassa ja syventämässä yhteistyötään. 

• Tässä oma-aloitteisessa lausunnossa mennäänkin EU:n ja Intian välisiä suhteita koskevan 
vuoden 2000 tiedonannon ajantasaistamista pidemmälle. Siinä korostetaan myös ETSK:n 
tarvetta ottaa täysi hyöty EU:n toimielinten ja Intian hallituksen vahvasta poliittisesta 
tuesta ja tiivistää Euroopan ja Intian kansalaisyhteiskuntien välistä yhteistyötä. 

• Tätä varten tässä oma-aloitteisessa lausunnossa tuodaan esille työ, jota ETSK on jo tehnyt 
saattaakseen Intian ja Euroopan kansalaisyhteiskunnat keskenään mielekkääseen 
vuoropuheluun. Siinä tuodaan julki se, miten ETSK voi jatkossa osallistua – erityisesti 
pyöreän pöydän ryhmän välityksellä – eri toimiin ja etenkin EU:n ja Intian strategisen 
kumppanuuden yhteisen toimintasuunnitelman valmisteluun. 

 
− Yhteyshenkilö: Susanna Baizou 

 puh. +32 (0)2 546 9852 – sähköposti: susanna.baizou@esc.eu.int 
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5 TEOLLINEN JA ALAKOHTAINEN TUOTANTOPOLITIIKKA 
 
• Konepaja-alan teolliset muutokset 
 
− Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
− Apulaisesittelijä: José Luis Castañeda Boniche (muut eturyhmät – ES) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 526/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Konepaja-ala on oma itsenäinen alansa, mutta koska se tuottaa eri teollisuudenalojen käyttämiä 
tuotantohyödykkeitä ja yhteisiä teknologisia ratkaisuja, se on myös välittäjä, jonka toiminta 
vaikuttaa huomattavasti useampiin Euroopan elinkeinoelämän aloihin. Koska kyseessä on 
innovaatioiden kannalta keskeinen teollisuudenala, kaikessa eurooppalaisessa teollisuus-
politiikassa on kiinnitettävä huomiota konepaja-alan strategiseen merkitykseen. Lissabonin 
tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävä konkreettinen ohjelma, johon liittyy alue-, jäsenvaltio- ja 
EU:n tasolla asetettuja tavoitteita, vastaa erittäin hyvin kyseisen alan ominaisuuksia. Sen vuoksi 
tarvitaan sekä horisontaalisia että sektorikohtaisia poliittisia toimia mutta myös niiden riittävän 
tehokasta yhdistämistä. Kaikkien tällaisten poliittisten toimien tavoitteena tulisi olla alan 
menestys kaikkialla Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti. 
 
EU:ssa jatkuvasti käynnissä olevassa (konepaja-alaa koskevassa) kuulemis- ja päätöksenteko-
prosessissa on kiinnitettävä huomiota useisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat edistävästi 
vastaaviin prosesseihin jäsenvaltio- ja aluetasolla kaikkialla Euroopassa. EU:n tasolla on saatava 
aikaan tuloksia muun muassa seuraavissa asioissa: lainsäädännön parantaminen, johon kuuluu 
säädösten vaikutusten ennakkoarviointi sekä EU:n nykyisen lainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano ja noudattamisen varmistaminen; tehokas markkinavalvonta; teknologiafoorumin 
luominen, jotta voidaan kaventaa tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen sekä teollisuuden välistä 
kuilua; eurooppalaisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen ja elinkeinoelämän tarpeiden välisen alati 
kasvavan epäsuhdan pienentäminen; pk-yritysten kehitys- ja innovaatiotoimintaa suosivan 
kilpailupolitiikan edistäminen; rahoitusmarkkinoille pääsyn helpottaminen sekä sellaisen kauppa-
politiikan harjoittaminen, joka takaa vapaan pääsyn unionin ulkopuolisten maiden investointi-
markkinoille. Erittäin tärkeää on myös osaamisen mukauttaminen nykyajan vaatimuksiin.  
 
Teollisuuteen kohdistuvista vaikutuksista EU:n tasolla komission ja kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien välillä käytävä vuoropuhelu saattaa luoda EU:n konepaja-alan näkökulmasta 
hyödyllisen toimintakehyksen ja auttaa kehittämään vahvoja alueellisia klustereita. Kaikki tämä 
vaatii EU:n toimielinten ja etenkin komission aktiivista sitoutumista asiaan. 
 

− Yhteyshenkilö: Miguel Colera 
  puh. +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int 
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• Lapsille tarkoitetut lääkkeet 
 
− Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2004) 599 lopullinen – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK pitää ensisijaisena lasten suojelua, sillä lapset ovat fysiologisten, psykologisten ja kehitystä 
koskevien erityispiirteidensä vuoksi herkkä väestöryhmä. ETSK katsoo, että pediatristen 
tutkimusten anomista tai toteuttamista koskevan päätöksen on perustuttava selkeästi 
määriteltyihin ja perusteltuihin tutkimustarpeisiin ja että tutkimusten aikana on varmistettava 
eettisten sääntöjen noudattaminen. 
 
ETSK kannattaa pediatrian komitean perustamista Euroopan lääkeviraston yhteyteen. ETSK:n 
mielestä se on soveltuva väline takaamaan korkealaatuisen sekä tieteellisiin ja eettisiin 
periaatteisiin perustuvan tutkimuksen. 
 
ETSK on samaa mieltä ehdotetuista lupamenettelyistä ja kannattaa etenkin uutta lastenlääkkeen 
myyntilupamenettelyä (Paediatric Use Marketing Authorisation, PUMA), joka on tarkoitettu jo 
kaupan olevia lääkkeitä varten. 
 
ETSK kannattaa tavoitetta asettaa lääkäreiden ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön nykyistä 
laajempia tietoja lääkkeistä ja pediatrisista tutkimuksista. Tässä yhteydessä tulisi hyödyntää 
nykyistä enemmän yhteisön kliinisten tutkimusten tietokantaa (EudraCT)1. 
 
ETSK:n mielestä lasten epidemiologista tilannetta, terapeuttisia lähestymistapoja ja 
lastenlääkkeiden saatavuuden nykyisiä puutteita on analysoitava jäsennellysti. Lisäksi on 
arvioitava lasten hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden määräämistä muihin kuin hyväksyttyihin 
käyttöaiheisiin. 
 
ETSK suosittaakin, että komissio osallistuu aktiivisesti toimivaltaisten viranomaisten ja 
erikoistuneiden tutkimuskeskusten verkon rakentamiseen tietämyksen syventämiseksi lääkkeiden 
kysyntämekanismeista ja parhaista hoitokäytänteistä. 
 
ETSK toivoo lopuksi, että Maailman terveysjärjestön kanssa tehtävää yhteistyötä sekä 
kansainvälisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytävää vuoropuhelua vahvistettaisiin, jotta 
voitaisiin nopeuttaa lastenlääkkeiden hyväksymistä. 

 
− Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 

 puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
_____________ 

                                                      
1  European Clinical Trials Database. 


