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Täysistuntoon osallistui komission jäsen Vladimir Špidla, joka käsitteli puheenvuorossaan työllisyys-, 
sosiaali- ja tasa-arvopolitiikan painopisteitä, sekä unioniin lähiaikoina liittyvistä maista (Bulgaria ja 
Romania) peräisin olevia järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajia. 
 
 

1.  TEOLLISUUSPOLITIIKKA 
 

• Ajanmukainen teollisuuspolitiikka 

− Esittelijä: Ernst Ehnmark (työntekijät – SE) 

– Viite: KOM(2005) 474 lopullinen – CESE 595/2006 

– Avainkohdat: 
 

Lissabonin strategia tarjoaa laajan kirjon horisontaalisia toimia Euroopan kilpailukykyä lisäävien 
toimintapuitteiden luomiseksi. Alakohtaisia lähestymistapoja ei ole vielä omaksuttu. Komission 
tiedonanto yhtenäisen teollisuuspolitiikan toimintapuitteista on sen vuoksi erittäin tervetullut. 
 
ETSK on tyytyväinen tiedonannon laajaan analyysiin tuotantoteollisuuden 27 sektorin 
tarpeellisista tukitoimista. ETSK kannattaa myös 14 alakohtaisen ja monialaisen työryhmän 
perustamista, jotta voidaan suunnitella entistä konkreettisempia toimia Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn parantamiseksi.  
 
Tehtävänjakoa koskevat kysymykset on kuitenkin jätetty avoimiksi.  
 
Erityisesti mainittakoon, että tiedonannossa ei tuoda esiin EU:n ja jäsenvaltiotason välistä 
tarpeellista tehtävänjakoa. ETSK korostaa, että koordinointi on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Tiedonannossa ei juurikaan käsitellä julkissektorin tehtävää innovaation ja kilpailukyvyn alalla 
eikä tuotantoteollisuuden ja palveluiden välistä rajanvetoa. 
 
Komitean mielestä on olennaisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolet pääsevät sopimukseen 
teollisuuden rakennemuutoksesta ja innovaatiosta, kuten eräissä EU-maissa jo tapahtuu. 
 
ETSK on valmis sisällyttämään Euroopan teollisuuspolitiikkaa koskevat aiheet Lissabonin 
strategian toteuttamista varten perustettuun verkostoon. 

 
− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh: +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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• Teollisuuden muutokset rajaseuduilla 

– Esittelijä: Marian Krzaklewski (työntekijät – PL) 

– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 586/2006 

– Avainkohdat: 
 

Puheenjohtajavaltio Itävalta esitti neuvoa-antavalle valiokunnalle "teollisuuden muutokset" 
(CCMI) virallisen pyynnön laatia valmisteleva lausunto aiheesta "Millaisia tulevaisuudennäkymiä 
teollisuuden muutokset ja EU:n laajentuminen avaavat raja-alueille ja miten ne vaikuttavat 
rajaseutuihin?" 
 
Komitea katsoo, että alkaneen puheenjohtajakauden aikana tulee laatia erillinen ja tarkka 
määritelmä käsitteelle "alue" rajaseuduista ja teollisuudesta puhuttaessa. Tulee ottaa erikseen 
huomioon alueet, joilla on yhteistä rajaa muiden kuin EU-maiden kanssa, sekä kiinnittää huomiota 
siihen, onko tämä naapurimaa ehdokasvaltio vai ei.  
 
On selvitettävä, miten voidaan erottaa yhtäältä näillä alueilla 1990-luvulla tapahtuneiden 
muutosten vaikutukset ja toisaalta niiden muutosten vaikutukset, jotka johtuvat uusien maiden 
liittymisestä EU:hun. Lisäksi tulee arvioida, miten tehokkaasti yhteisön välineitä käytettiin näissä 
maissa ennen liittymistä ja sen jälkeen, sekä millä viiveellä EU:n politiikkaa noudatettiin näillä 
alueilla verrattuna muihin alueisiin.  
 
Komitea katsoo, että tärkeä, jopa ratkaiseva tekijä, joka vaikuttaa teollisuuspolitiikan 
toteuttamiseen ja kehitykseen rajaseuduilla laajentuneessa Euroopassa, oli ja on edelleen näiden 
alueiden sidosryhmien mahdollisuus hyödyntää EU:n rakennerahastovaroja. Rakennerahasto-
toimien lisääminen näillä alueilla on ehdottoman tarpeellista. Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) tarjoaa uuden 
tilaisuuden tällä alalla. Komitea korostaa erityisen painokkaasti, että ERY:n kokoonpanoon on 
välttämätöntä sisällyttää talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmät sekä muut kansalaisyhteiskunnan 
asianomaisten organisaatioiden toimijat, erityisesti oppilaitokset. Tällaisten oikeushenkilöiden 
perustaminen auttaisi lisäämään motivaatiota rajatylittävään yhteistyöhön sekä parantaisi näiden 
alueiden käsitystä itsestään omaehtoisina toimijoina ja kannustaisi niitä yhtenäistämään 
lainsäädäntöä.  
 
Komitean mielestä asianomaisten alueiden työmarkkinoiden kehitystä ei pitäisi jättää liian 
vähäiselle huomiolle teollisuuden muutoksen yhteydessä. EU:ssa on vielä toistaiseksi 
työntekijöiden rajatylittävän liikkuvuuden esteitä. Komitea kehottaa jäsenvaltioita pohtimaan 
vakavasti, voitaisiinko siirtymäkausia lyhentää. Tämä edellyttää työmarkkinaosapuolten 
osallistumista ja niiden kuulemista kaikilla asianomaisilla tasoilla. Muita teollisuuspolitiikkaan 
vaikuttavia välineitä tarkasteltaessa komitea korostaa yhteisen konsolidoidun yhtiöveropohjan 
mahdollisuutta. 
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Komitea korostaa lausunnossaan useaan otteeseen, että erityisen tärkeää teollisuuspolitiikan 
toteuttamiselle kyseisillä alueilla on työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ja kansalais-
yhteiskunnan osallistuminen. Se on tärkeää sekä kehittyvän teollisuuspolitiikan toteuttamisessa 
että eri kansallisuusryhmien ja etnisten ryhmien välisiä suhteita koskevien ongelmien 
ratkaisemisessa. 
 

− Yhteyshenkilö: Pol Liemans   
 (puh: +32 (0)2 546 8215 – sähköposti: pol.liemans@esc.eu.int) 
 
• Kasvihuonekaasupäästöt ja teollisuuden muutosprosessit 

– Esittelijä: Josef Zboril (työnantajat – CZ) 

– Apulaisesittelijä: Pavel Cincera (muut eturyhmät – CZ) 

– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 593/2006 

– Avainkohdat: 
 

Ilmastonmuutokset ovat ainutlaatuinen ongelma, jollaisen kanssa ihmiskunta ei ole 
nykyhistoriassa joutunut tekemisiin. Ongelma on maailmanlaajuinen ja pitkäaikainen (useamman 
vuosisadan mittainen). Sille on ominaista ilmastoon, ympäristöön, talouteen, politiikkaan, 
instituutioihin, yhteiskuntaan ja teknologiaan liittyvien prosessien monimutkainen vuorovaikutus. 
Ilmiöllä on merkittäviä kansainvälisiä ja sukupolvienvälisiä vaikutuksia. Sitä on tarkasteltava 
yhdessä laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa, kuten tasavertaisuuden ja kestävän 
kehityksen yhteydessä. Ilmastonmuutoksiin vastaamiselle on luonteenomaista se, että 
päätöksentekoon liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä, ja on olemassa vaara, että päätöksillä 
saadaan aikaan epälineaarisia, jopa peruuttamattomia muutoksia.  
 
Jos kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä uusia politiikkoja määriteltäessä ei oteta 
huomioon kaikkia taloudellisia parametreja, on olemassa vaara, että osa Kioton pöytäkirjan 
ratifioineiden maiden tuotannosta siirtyy sellaisiin taloudellisesti pidemmälle kehittyneisiin 
maihin, jotka vielä harkitsevat pöytäkirjan allekirjoittamista, tai sellaisiin kehitysmaihin, jotka 
eivät vielä ole sitoutuneet täyttämään kyseisen pöytäkirjan määrällisiä vaatimuksia. Tilanne 
saattaa johtaa taloudellisiin menetyksiin tai kilpailukyvyn heikkenemiseen, eikä toivottua 
päästöjen vähentämistä kuitenkaan saavuteta kaikkialla maapallolla. 
 
Ilmastonmuutokset ovat maailmanlaajuinen ilmiö, minkä vuoksi niihin onkin puututtava 
maailmanlaajuisesti. On turvauduttava kaikkiin keinoihin ja poliittisiin neuvotteluihin, jotta 
maapallon kaikki suuret kasvihuonekaasupäästöjen tuottajat ryhtyvät vähentämään kasvihuone-
kaasujen kertymistä ilmakehään. Ilmastonmuutosten lievittämiseen tähtäävien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa voidaan tehostaa, jos ilmastonmuutosta koskevat toimintaperiaatteet sisällytetään 
kansallisissa ja alakohtaisissa politiikoissa asetettuihin muihin kuin ilmastotavoitteisiin ja jos 
toimenpiteistä muodostetaan laajoja siirtymästrategioita, joiden avulla on tarkoitus saattaa 
päätökseen sellaiset pitkän aikavälin sosiaaliset ja teknologiset muutokset, jotka edellyttävät 
samanaikaisesti sekä kestävää kehitystä että ilmastonmuutoksen lievittämistä.  
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Ongelmien ratkaisu edellyttää välttämättä nykyistä huomattavasti perusteellisempaa tietoa sekä 
ilmiöiden syistä että mahdollisuuksista rajoittaa antropogeenisia vaikutuksia. Ilman asianmukaisia 
tiede- ja tutkimusinvestointeja sekä järjestelmällistä seurantaa ja valvontaa on mahdotonta 
varmistaa, että ilmastonmuutosten todellisista syistä saataisiin nykyistä nopeammin tarvittavaa 
tieteellistä tietoa. Ei ole epäilystäkään siitä, että energian tuotannon ja ennen kaikkea sen käytön 
rationalisointi on monessa mielessä erityisen tärkeä tekijä sekä taloudellisen menestyksen että 
kasvihuonekaasupäästöjen asteittaisen vähentämisen kannalta.  
 
Lausunnossa esitetään useita välineitä, jotka edellyttävät runsaasti rahoitusta tieteeseen ja 
tutkimukseen sekä käyttöönottoponnisteluja, mikäli EU haluaa todella käydä johtoon 
ilmastonmuutosten torjunnassa. Ennen kunkin toimenpiteen hyväksymistä on välttämättä 
tutkittava perinpohjaisesti kaikki asianhaarat, jotta ei toteutettaisi epätarkoituksenmukaisia 
toimenpiteitä ja uhattaisi näin EU:n ja sen jäsenvaltioiden kilpailu- ja toimintakykyä. Väestön 
turvallisuuden takaamiseksi on laadittava suunnitelmia siitä, miten ilmastonmuutoksille 
altistumista voidaan rajoittaa. Suunnitelmissa on otettava huomioon alueiden erityispiirteet ja 
kannustettava kehittämään hälytys- ja varoitusjärjestelmiä sekä järjestelmällisiä seuranta- ja 
valvontatoimia. 
 

− Yhteyshenkilö: José Miguel Cólera Rodríguez 
  (puh: +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 
2.  SOSIAALINEN SUOJELU 

 
• Sosiaalisen suojelun avoimen koordinoinnin strategia 

− Esittelijä: Jan Olsson (muut eturyhmät – SE) 

− Viite: KOM(2005) 706 lopullinen – CESE 596/2006 

− Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa komission vaikuttimia. Lissabonin strategian sosiaalinen ulottuvuus vahvistuu, 
jos jäsenvaltiot uusien puitteiden ansiosta nostavat sosiaalisen suojelun uudistamisen ja 
parantamisen entistä keskeisemmäksi poliittiseksi tavoitteekseen. 
 
ETSK kannattaa komission aloitetta, mutta huomauttaa kuitenkin, että on kiinnitettävä huomiota 
näiden kolmen yksittäisen toimintalohkon erityispiirteisiin, niiden toisistaan poikkeaviin kehitys-
vaiheisiin sekä eroihin eri jäsenvaltioiden välillä. 
 
Yhtenä kolmesta yleistavoitteesta on, että "parannetaan hallintotapaa ja lisätään avoimuutta 
politiikan suunnittelussa, täytäntöönpanossa sekä seurannassa ja parannetaan sidosryhmien 
osallistumista niihin". Työmarkkinaosapuolten ja muiden keskeisten järjestäytyneen kansalais-
yhteiskunnan toimijoiden on saatava osallistua aiempaa voimakkaammin prosessin tärkeimpiin 
osa-alueisiin. 
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ETSK:n tulisi osana parhaillaan käynnissä olevaa lausuntotyötään seurata avointa koordinointia 
koskevia uusia puitteita sekä raportoida asiassa saavutetusta edistyksestä ennen keväällä 2007 
järjestettävää Eurooppa-neuvoston huippukokousta. 

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

• Lisäeläkeoikeuksien siirrettävyys 

− Esittelijä: Ursula Engelen-Kefer (työntekijät – DE) 

− Viite: KOM(2005) 507 lopullinen – 2005/0214 COD – CESE 589/2006 

− Avainkohdat: 
 

ETSK on tyytyväinen tavoitteisiin, joita komissio direktiiville ehdottaa, ja kannattaa 
direktiiviehdotusta, vaikka suhtautuukin eri tavoin joihinkin tavoitteiden saavuttamiseksi 
esitetyistä toimista. 
 
Direktiiviehdotuksen jatkokäsittelyssä tulisikin ottaa huomioon seuraavat näkökohdat: 
 
• Työntekijöiden liikkuvuuden esteiden poistamiseksi tarvitaan sekä lisäeläkeoikeuksien 

hankkimista että niiden säilyttämistä ja siirtoa koskevien kysymysten ratkaisemista. Siinä 
yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden erilaisiin lisäeläke-
järjestelmiin kohdistuvat vaikutukset. 

 
• Työnantajien osallistuminen lisäeläkejärjestelmien rahoitukseen on toivottavaa ja 

välttämätöntä. Kielteisten vaikutusten välttämiseksi tarvitaankin siirtymäsäännöksiä, jotta 
työnantajat voivat vähitellen tehdä tarvittavia mukautuksia eläkejärjestely ihin. 

 
• Direktiivin päätavoitteiden saavuttamiseksi voimaansaattamista koskevien määräaikojen tulee 

olla mahdollisimman lyhyitä ja ne on määriteltävä jäsenvaltioiden todellisten tarpeiden 
mukaisesti.  

 
• Tiettyjä järjestelmiä koskevaa yleistä ja rajattomaksi ajaksi myönnettävää poikkeusta olisi 

myös harkittava uudelleen. 
 

• Liikkuvuuden esteiden poistamiseen tähtäävien toimien lisäksi on toteutettava 
lisäeläkejärjestelmien verotusta koskevia liitännäistoimia. 

 
− Yhteyshenkilö: Ewa Kaniewska 
 (puh: +32 (0)2 546 8117 – sähköposti: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 



- 6 - 

Greffe CESE 73/2006 (en,fr→fi)MH/IJ/kr .../... 

3.  YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUDET 
 

• Vammaisten tilanne – Eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007 

− Esittelijä: Tatjana Greif (muut eturyhmät – SL) 

− Viite: KOM(2005) 604 lopullinen – CESE 591/2006 

− Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa komission ehdottamia toimia ja katsoo, että yhdenvertaisesta kohtelusta työssä ja 
ammatissa annetun direktiivin seurannan tulisi edelleen olla painopisteala.  
 
ETSK kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen erityiseksi vammaisdirektiiviksi sen jälkeen, kun 
on tehty toteutettavuustutkimus siitä, miten unioni voi kehittää syrjinnänvastaista lainsäädäntöään.  
 
Euroopan työllisyysstrategian tarkistettuihin tavoitteisiin olisi sisällytettävä vammaiskysymysten 
tehokkaampi valtavirtaistaminen työllisyyssuuntaviivoissa ja kansallisissa uudistusohjelmissa.  
 
EU:n on itsensä sitouduttava valtavirtaistamisen periaatteeseen esimerkiksi seuraavissa 
hankkeissa: 
 

− rakennerahastotoimissa varmistamalla, että noudatetaan syrjimättömyyden periaatetta ja 
huomioidaan esteettömyys 

− seitsemännessä puiteohjelmassa varmistamalla, että toteutetaan tutkimushankkeita, jotka 
liittyvät kaikille tarkoitettuun suunnitteluun, tieto- ja viestintätekniikkaan, siirtymiseen 
itsenäiseen elämään jne. 

− liikenteessä tukemalla esteettömämpää rautatieliikennettä, kansainvälistä linja-
autoliikennettä ja meriliikennettä.  

 
Tulevaa toimintaa ajatellen ETSK kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota seuraaviin 
erityisseikkoihin: 
 

− Itsenäisen elämän käsitteellä on keskeinen merkitys samoin kuin vammaisten oikeudella 
välttyä tulemasta eristetyksi laitokseen tai jäämästä yhteiskunnan ulkopuolelle. Tätä 
silmällä pitäen sosiaaliturvajärjestelmän nykyaikaistaminen on yksi tärkeimmistä 
prioriteeteista.  

− Vammaisten poliittisella yhteiskunta-aktiivisuudella on niin ikään keskeinen merkitys. 
Asianomaisten kansalaisjärjestöjen (myös pienempien ja heikompien) roolia olisi 
vahvistettava sekä kansallisella että EU-tasolla.  

− Vastaisuudessa olisi puututtava muihin kuin työllisyyskysymyksiin, esimerkiksi 
koulutukseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan, harrastuksiin jne. 
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− Olisi kiinnitettävä huomiota moniin syihin perustuvan syrjinnän, kulttuurierojen, 
köyhyyden jne. vaikutuksiin. 

− Työpaikkojen mukauttaminen vammaisten tarpeisiin (tekniset apuvälineet ja 
työhönohjaus mukaan luettuina) ja tasa-arvovaltuutettujen nimeäminen yrityksiin 
edistäisivät yhtäläisiä mahdollisuuksia työelämässä. 

− Työsuojeluun olisi kiinnitettävä huomiota vammautumisen ehkäisemisen näkökulmasta. 
 
− Yhteyshenkilö: Anna Redstedt 
 (puh: +32 (0)2 546 9233 – sähköposti: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

4.  TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN YHTEENKUULUVUUS 
 

• Koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat (2007-2013) 

− Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – FR) 

− Viite: KOM(2005) 299 lopullinen – SEC(2005) 904 – CESE 592/2006 

− Avainkohdat:  
 

ETSK katsoo, ettei vuosien 2007–2013 strategisten suuntaviivojen painopisteiden ja 
rakennerahastojen tavoitteiden välistä yhteyttä tuoda selvästi esiin. Tilanteessa, jossa yhteisön 
talousarvio on kyseisellä kaudella heikko, ETSK suosittaa, että koheesiopolitiikan välineitä 
monipuolistetaan, tukitoimia keskitetään entisestään ja hallinnointia nykyaikaistetaan avoimuuden 
ja interaktiivisuuden edistämiseksi.  

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

 
 

• Kohti uutta yhteiskuntasopimusta Latinalaisessa Amerikassa  

− Esittelijä: José María Zufiaur (työntekijät – ES) 

− Viite: tiedonanto – CESE 68/2006 fin 

− Avainkohdat: 

 

Wienissä järjestettävä EU:n ja LAK:n seuraava huippukokous tarjoaa tilaisuuden syventää 
strategista kumppanuutta. Tarvitaan kuitenkin selkeää poliittista tahtoa ja kokonaisvaltaista 
strategista lähestymistapaa edistämään kumppanuussopimusten tekemistä ja uusien 
institutionaalisten rakenteiden sekä yhteisvastuu- ja kehitysyhteistyömekanismien kehittämistä. 
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Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on epäilemättä keskeisessä asemassa demokratian 
vakiinnuttamisessa, talouden tehostamisessa ja kunnollisten työpaikkojen saattamisessa kaikkien 
saataville. Sitä edustavina instituutioina ETSK ja sen sisarorganisaatiot Latinalaisessa Amerikassa 
ja Karibian alueen maissa ovat valmiit toimimaan alalla merkittävässä roolissa strategisina 
kumppaneina.  
 
Eurooppalainen yhteiskuntamalli on ollut ja on edelleen Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen 
maiden kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen viitteellinen perusta. Euroopan 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioille on puolestaan ensiarvoisen tärkeää tukea 
kestävään kehitykseen pohjautuvaa mallia Latinalaisessa Amerikassa. Syynä ei ole pelkästään 
solidaarisuus vaan myös eurooppalaisen yhteiskuntamallin vakiinnuttaminen.  
 
ETSK:n mielestä on erittäin kannustavaa, että Euroopan parlamentti on kehottanut järjestämään 
yhä useammin sosiaalifoorumeita, joilla mm. työnantajat, työntekijät ja kuluttajat tapaavat 
toisiaan, ja pyytänyt Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa toimimaan entistä aktiivisemmin 
sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta käytävän alakohtaisen vuoropuhelun käynnistämiseksi sekä 
välittämään omia kokemuksiaan Latinalaisen Amerikan kumppaneille. 
 
Euroopan sekä Latinalaisen Amerikan maiden tai alueiden kansalaisyhteiskunta on kiinnostunut 
sekä osallistumaan edellä mainittujen kumppanuussopimusten seurantaan että antamaan niille 
sosiaalisen ulottuvuuden. Sosiaalinen ulottuvuus käsittäisi perusnormit, joilla taataan 
työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittaminen, lausekkeet, joilla suojellaan tällaisiin 
sopimuksiin erottamattomasti liittyviä ihmisoikeuksia, demokraattisia oikeuksia ja 
ympäristöoikeuksia, sekä edellä mainitun kaltaisten neuvoa-antavien mekanismien perustamisen. 

 
− Yhteyshenkilö: Gatis Eglitis 
 (puh: +32 (0)2 546 8169 – sähköposti:gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 

5.  TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA 
 

• Kuluttajapolitiikan oikeudellinen kehys 

− Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 594/2006 

− Avainkohdat: 
 

Kuluttajapolitiikka on yksi unionin kansalaisia kaikkein lähinnä olevista politiikoista. Se voi 
vaikuttaa suuresti siihen, pitävätkö kansalaiset unionin ihanteita ominaan. Tämä edellyttää, että ne 
vastaavat kansalaisten tarpeita ja toiveita. Näin ei ole aina ollut. 
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Komitea toteaa lausunnossaan, että 
 
• tarvitaan välttämättä poliittista tahtoa, jotta voidaan edistää kuluttajien etuja suojaavaa 

politiikkaa 

• on niin ikään tarpeen tutkia perusteellisesti mahdollisuutta uudistaa oikeusperustaa 
kuluttajansuojapolitiikan saattamiseksi vankalle pohjalle, sillä Maastrichtin sopimukseen 
(129 a artikla) ja Amsterdamin sopimukseen (153 artikla) sisältyvät määräykset ovat 
osoittautuneet riittämättömiksi.  

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, joka on saanut apua useilta alan asiantuntijoina yleisesti 
tunnustetuilta eurooppalaisilta oikeusoppineilta, tekee ehdotuksen kuluttajapolitiikkaa koskevasta 
uudesta oikeusperustasta. 

 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo  
 (puh: +32 (0)2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

6.  LIIKENNE 
 

• Euroopan sisävesiliikenne  

− Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto CESE 599/2006 

− Avainkohdat: 
 

ETSK tukee perimmäistä tavoitetta luoda sopimusteitse riippumaton organisaatio, johon voisivat 
kuulua vähintäänkin sekä kansainväliset organisaatiot, kuten EU, ja sisävesiliikennettä harjoittavat 
EU-maat että EU:n ulkopuoliset maat, kuten Sveitsi, ja EU:hun kuulumattomat Tonavan 
rantavaltiot. Kyseisenlaisella sopimuksella perustetussa useiden osapuolien organisaatiossa 
oikeudellisesti sitovat poliittiset päätökset voidaan tehdä ministerikokouksessa, joka voi myös 
valvoa kansallisia tarkastuksia. Organisaatiossa voitaisiin koota yhteen kaikki alan asiantuntemus 
ja tieto, joka on tällä hetkellä jo olemassa olevien eri elimien hallussa, ja sen lisäksi se voisi 
valvoa, että vähintään nykyisen kaltainen suojelu- ja turvallisuustaso säilytetään ja että 
alakohtaista sosiaalidialogia jatketaan. 
 
Jotta yhtenäisen yleiseurooppalaisen oikeusjärjestelmän toteuttaminen olisi mahdollista, on 
otettava huomioon lukuisia seikkoja. 

 
• Ensinnäkin on otettava huomioon hankkeen maantieteellinen laajuus, sillä sisävesiliikenne ei 

koske kaikkia EU-maita.  

• Toiseksi on olemassa maita, jotka eivät ole EU:n jäseniä mutta jotka ovat keskeisen tärkeitä 
sisävesiliikenteen ja niin ollen myös unionin kannalta.  



- 10 - 

Greffe CESE 73/2006 (en,fr→fi)MH/IJ/kr .../... 

• Kolmanneksi on huomattava, että tarvittavat sisävesiliikenteen infrastruktuurin muutokset 
saadaan aikaan ainoastaan yhteisen poliittisen toiminnan avulla, sillä kyseiset tehtävät 
kuuluvat kunkin valtion kansalliseen toimivaltaan.  

• Neljänneksi on selvää, että kaikkia sääntöjä ei pidä soveltaa kaikkiin Euroopan jokiin samassa 
määrin ja yhtä tiukasti, kun otetaan huomioon vaihtelevat luonnonolosuhteet ja eroavuudet 
infrastruktuurissa sekä sisävesiliikenteen volyymissä. 

 
Uudessa järjestelmässä tulee kiinnittää erityishuomiota sosiaalipolitiikkaan, jota on laajalti 
laiminlyöty nykyisten Euroopan sisävesiliikennettä koskevien säännöstöjen aluekokonaisuuksissa. 
Työmarkkinaosapuolet on kutsuttava osallistumaan kehitystyöhön täysipainoisesti.  
 

– Yhteyshenkilö: Anna Wagner  
 (puh: +32 (0)2 546 8306 – sähköposti: anna.wagner@esc.eu.int)  
 

 

• Yhteiset säännöt – EASA  

− Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 

− Viite: KOM(2005) 579 lopullinen – 2005/0228 COD – CESE 600/2006 

− Avainkohdat: 
 

Tavoitteena on laajentaa asetuksen (EY) N:o 1592/2002 soveltamisalaa siten, että se kattaa 
lentotoiminnan, ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämisen ja kolmansien maiden ilma-alukset. 
ETSK tukee täysin tätä tavoitetta, sillä tehokkuus ja turvallisuus lisääntyisivät, jos yksi ainoa 
viranomainen vastaisi lentoturvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä. 
 
Niissä tapauksissa, joissa kolmansien maiden kaupalliset toiminnanharjoittajat tarvitsevat 
lisähyväksynnän, yhteisöllä tulisi olla selkeästi mahdollisuus tehdä kolmansien maiden kanssa 
kahdenvälisiä sopimuksia asianomaisten todistusten vastavuoroisesta hyväksymisestä. Näin ollen 
EASA tarvitsee huomattavasti tämänhetkistä arviota enemmän yhteisön rahoitusta. Samalla 
resurssien yhdistäminen EU:n tasolla voi tuottaa merkittäviä säästöjä ilmailualan lisäksi myös 
jäsenvaltioiden hallinnoille. Ehdotuksessa ei käsitellä tätä asiaa. 
 
ETSK on vakuuttunut siitä, että kaupallisen toiminnan määritelmän olisi sisällettävä myös 
liikelentotoiminta ja osaomistukseen perustuva toiminta, jotta kaikkien matkustajien turvallisuus 
olisi EU:ssa samantasoista. 

 
– Yhteyshenkilö: Anna Wagner  

 (puh: +32 (0)2 546 8306 – sähköposti: anna.wagner@esc.eu.int)  
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• Siviili-ilmailun turvaaminen  

− Esittelijä: Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 

− Viite: KOM(2005) 429 lopullinen – CESE 584/2006 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 

 (puh: +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

7.  YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

• Ilmailun ilmastonmuutosvaikutukset 

− Esittelijä: Jan Simons (työnantajat – NL) 

− Viite: KOM(2005) 459 lopullinen – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 

− Avainkohdat: 
 

ETSK katsoo komission tapaan, että lentoliikenteen ilmastonmuutosvaikutusten hallitseminen 
edellyttää (poliittisia) lisätoimenpiteitä. Lentoliikenteen kasvihuonekaasujen päästöosuuden kasvu 
tulee vastaamaan noin puolta lentoliikenteen vuosittaisesta kasvusta siinäkin tapauksessa, että 
kaikki kunnianhimoiset tutkimus- ja kehitystavoitteet toteutetaan tulevien vuosikymmenten 
aikana. Seitsemännessä puiteohjelmassa tätä varten varatut määrärahat on käytettävä 
tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.  
 
Euroopan komissio on asettanut ilmastonmuutosvaikutusten rajoittamiseksi toimintansa 
tavoitteeksi lentoliikenteen hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjen vähentämisen EU:ssa kaudesta 
2008–2012 alkaen. ETSK katsoo, että kansainvälisten sopimusten ja päätösten vuoksi sekä vireillä 
olevien tutkimusten perusteella liikkeelle olisi lähdettävä Euroopan sisäisen lentoliikenteen 
hiilidioksidipäästöjä rajoittavista toimenpiteistä, jotta mahdolliset viivästykset täytäntöönpanossa 
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.  
 
Euroopan sisäinen lentoliikenne tulisi sisällyttää mahdollisimman pian avoimeen eurooppalaiseen 
päästökauppajärjestelmään realistisen perusennusteen pohjalta, jotta sen (vuosi vuodelta 
kasvavan) hiilidioksidipäästöosuuden ilmastovaikutukset voidaan ottaa huomioon. Päästö-
oikeuksien jaon tulisi tapahtua EU:n tasolla, ja lisäksi olisi asetettava ylimääräinen päästöosuus- 
tai vähentämistavoite, joka koskisi suoraan päästökaupan vastuullisina osapuolina toimivia 
lentoyhtiöitä. Samalla on varmistettava, että uudet toimijat voivat tulla markkinoille 
kilpailuhaitoista kärsimättä. Muihin vaikutuksiin olisi sovellettava asianmukaisempia paikallisia 
välineitä, kuten typpioksidiveroa tai operatiivisia toimenpiteitä. 
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EU:n ja teollisuuden tulisi asettaa ensisijaiseksi painopisteekseen investoinnit lentoliikenteen 
aiheuttamien muiden kuin hiilidioksidipäästöjen ilmastonmuutosvaikutusten tutkimiseen sekä 
entistä puhtaampien lentoliikennetekniikoiden kehittämisen. Tällöin tulisi erityisesti pyrkiä 
välttämään haitallisia kompromisseja lentoliikenteen aiheuttamien paikallisten meluhaittojen, 
paikallisten päästöjen sekä maailmanlaajuisten päästöjen välillä. 
 
Ilmatilan hallinnoinnin parantaminen "yhtenäinen eurooppalainen ilmatila" -aloitteen (Single Sky) 
ja SESAR-ohjelman avulla tulisi niin ikään asettaa ensisijaiseen asemaan, kun otetaan huomioon 
mahdollisuudet vähentää siten päästöjä. 
 

– Yhteyshenkilö: Annika Korzinek  
  (puh: +32 (0)2 546 8065 – sähköposti:annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• Meriympäristöpolitiikan puitteet 

− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 

− Viite: KOM(2005) 505 lopullinen – 2005/0211 COD – CESE 585/2006 

− Avainkohdat: 
 
ETSK arvostaa ehdotettua direktiiviä yhteisön toimintaohjelman perustamisesta meriympäristö-
politiikan puitteista (meristrategiadirektiivi). Komitea suhtautuu kuitenkin kriittisesti ehdotukseen 
ja katsoo, että ehdotettu direktiivi on tarpeellinen mutta riittämätön. Meret ja valtameret ovat siinä 
määrin pilaantuneita, että nykyisten toimien täytäntöön panemiseksi ja niiden noudattamisen 
valvomiseksi tarvittaisiin vieläkin velvoittavampia toimia. Ehdotetuilla toimilla puututaan sitä 
paitsi meriympäristön tilaan vain osittain. Komitea katsookin, että tavoite saavutettaisiin 
paremmin puitedirektiivin avulla, sillä tällaisen säädöksen nojalla voitaisiin ottaa myöhemmin 
käyttöön uusia toimia ja kehittää näkökohtia, joihin ei nyt ole kiinnitetty perusteellista huomiota. 
 
Jäsenvaltioiden ei tarvitse osoittaa toimiin uusia määrärahoja eikä etenkään lisätä byrokratiaa, kun 
pitäydytään vanhoissa säädöksissä ja hoitovälineissä. Samalla säädetään yleisön ja sidosryhmien 
osallistumis- ja kuulemiskeinoista, mikä on erityisen tärkeää, jotta kansalaiset voivat osallistua 
aktiivisemmin ympäristöasioiden hoitoon. 
 
ETSK toteaa, että on selkiytettävä ja lisättävä komission mahdollisuutta koordinoida ja valvoa 
alueviranomaisia, joiden tehtävänä on suunnitella ja arvioida toimivaltaansa kuuluvalle 
meriympäristölle asetettuja tavoitteita ja siihen sovellettavia toimenpiteitä. Kaikilla 
rannikkoalueilla on pyrittävä toteuttamaan samantapaisia toimia tasapuolisesti, sillä on hyvä pitää 
mielessä, että meret ja valtameret ylittävät valtakuntien rajat. Koordinoimalla toimet keskitetysti 
voitaisiin puuttua jopa unionin vaikutuspiiriin kuuluvien kolmansien maiden toimintaan, 
erityisesti sellaisten maiden toimiin, joiden kanssa unioni on kansainvälisessä sopimussuhteessa. 
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Komitea katsoo, että määritelmien, etenkin ympäristön hyvän tilan määritelmän, perusteena 
oleviin laatukuvaajiin on lisättävä määrällisiä kuvaajia, sillä määrälliset tekijät vaikuttavat suuresti 
meriveden hyvään tilaan. Samoin toimittiin sisävesien suhteen vesipolitiikan puitedirektiivissä. 
 
Komitea mainitsee kaksi seikkaa, jotka ovat ehdotettujen tavoitteiden tehokkaan saavuttamisen 
kannalta erittäin tärkeitä. Ensinnäkin kaikki aiemmin käyttöönotetut meriympäristöön vaikuttavat 
toimenpiteet on toteutettava välittömästi. Esimerkkeinä mainittakoon Erika I, II ja III -pakettien 
yhteydessä sovitut toimenpiteet. Toinen seikka on meriympäristön tutkimus. Lisäämällä ja 
parantamalla tutkimustietoa voidaan asettaa selvät tavoitteet ja laatia toimenpideohjelmat 
ympäristön hyvän tilan palauttamiseksi ennalleen. Olisikin pyrittävä osallistumaan aiempaa 
aktiivisemmin tutkimuksen eurooppalaisiin puiteohjelmiin. 

 
– Yhteyshenkilö: Filipa Pimentel  

 (puh: +32 (0)2 546 8444 – sähköposti: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

8.  EUROOPAN KANSALAISUUS JA KANSALAISOIKEUDET 
 

• Elatusapu 

− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 

− Viite: KOM(2005) 649 lopullinen – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 

− Avainkohdat: 
 
Eräitä erityishuomioita lukuun ottamatta komitea suhtautuu myönteisesti komission tekemään 
säädösaloitteeseen ja on tyytyväinen siihen, että tavoitteena on ollut laatia moitteeton säädös. On 
erityisen ilahduttavaa, että ennen laadukkaan säädöstekstin valmistelua on kuultu asianosaisia ja 
laadittu alustava vaikutusarvio.  
 
Komitea suhtautuu niin ikään myönteisesti säädöstyypin ja oikeusperustan valintaan. Asetus on 
omiaan yhdenmukaistamaan elatusapuun liittyviä käytäntöjä, koska sitä sovelletaan kaikkialla 
yhteisössä, vaikka jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä on yhä eroja. 
 
Asia koskee sekä perheoikeutta että saatavien perimistä, ja sosiaalisessa mielessä siihen liittyy 
köyhyyteen ajautumisen riskejä, jotka tulee niin ikään ottaa huomioon.  
 
Ehdotus on myös riittävän selkeä ja takaa asianosaisten, kolmansien osapuolten ja hallinnon 
oikeusvarmuuden. Siinä suojellaan henkilötietoja, joita voidaan käyttää vain riidanratkaisuun ja 
elatusvelvollisen velvoitteiden täyttämiseen. 
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Komitea kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin hallituksia harkitsemaan 
mahdollisuutta ryhtyä soveltamaan asetusta (opt in) ja Tanskan hallitusta helpottamaan elatusapua 
koskevien tuomioiden täytäntöönpanoa, sillä Tanska on ratifioinut Haagin yleissopimuksen 
elatusavun täytäntöönpanosta.  

 
− Yhteyshenkilö: Ewa Kaniewska 
 (puh: +32 (0)2 546 8117 – sähköposti: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008 

− Esittelijä: Ágnes Cser (työntekijät – HU) 

− Viite: KOM(2005) 467 lopullinen – 2005/0203 COD – CESE 590/2006 

− Avainkohdat: 
 

Kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden olisi toimittava välineenä, jonka avulla kansalaiset 
voivat tutustua kulttuurieroihin ja kunnioittaa niitä ja siten välttää konfliktit tunnistamalla niiden 
taustalla olevat syyt.  
 
Yhtenä teemavuoden tavoitteiden toteuttamisvälineenä olisi perustettava yhteisön tason julkinen 
tiedotusväline, kuten TV- tai radiokanava, joka lähettäisi ohjelmaa Euroopan kansalaisten kielillä.  
 
ETSK epäilee, ettei esitetty talousarvio ole riittävä asetettujen keskeisimpien tavoitteiden 
toteuttamista ajatellen, sillä talousarvio on pääasiassa tarkoitettu yhteisön tason toimiin. 
Kansalaisten paikallisten aloitteiden toteutuminen on epävarmaa. 
 
ETSK ehdottaa, että komissio laatii yhdessä talous- ja sosiaalikomitean kanssa sekä määrällisiä 
että laadullisia indikaattoreita. 
 
ETSK ehdottaa, että kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 tapahtumien ja toimien 
pohjalta laaditaan eurooppalainen kulttuuriensyklopedia. ETSK kannattaa ehdotusta, jonka 
mukaan olisi perustettava kulttuurienvälisen vuoropuhelun päivä. Kyseisen päivän yhteydessä 
voitaisiin myöntää palkintoja niille Euroopan kansalaisille, kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja 
oppilaitoksille, jotka ovat onnistuneet käynnistämään ja toteuttamaan kulttuurienvälistä 
vuoropuhelua.  
 
ETSK on halukas osallistumaan teemavuoden 2008 arviointiin. 
 

− Yhteyshenkilö: Anna Redstedt 
  (puh: +32 (0)2 546 9233 – sähköposti: anna.redstedt@esc.eu.int) 
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9.  MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA 
 

• Muuttoliikkeet ja kansainvälinen suojelu 

− Esittelijä: Sylvia Sciberras (työnantajat – MT) 

− Viite: KOM(2005) 375 lopullinen – 2005/0156 COD – CESE 587/2006 

− Avainkohdat: 
 
Täsmällinen tilastollinen tieto – laajuus ja muut väestökehitykseen liittyvät piirteet mukaan lukien 
– on erittäin tärkeää, kun kartoitetaan EU-valtioiden maahanmuuttajaväestöä. Komitea kehottaa 
komissiota painottamaan täsmällisen tilastotiedon tärkeyttä tällä alalla, jotta jäsenvaltiot 
tunnustaisivat aiheen merkityksen ja osoittaisivat siihen nykyistä enemmän varoja. 
 
Useimmat EU:n jäsenvaltiot ovat laatineet perusteelliset tilastot turvapaikanhakijoiden 
alkuperämaista. Tulevia kansainvälisiä vertailuja varten tarvitaan kuitenkin yhä tarkempia 
tilastoja, jotka perustuvat eri valtioista johdonmukaisesti kerättyihin tietoihin. 
 
Yksi tilastojen perustavan tärkeistä tehtävistä on vaikutus politiikkojen kehittämiseen ja 
tarkistamiseen. 

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

10.  TUTKIMUS 
 

• Nanotieteet ja nanoteknologia 

− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 

− Viite: KOM(2005) 243 lopullinen – CESE 582/2006 

− Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa komission esittämiä ehdotuksia nanotieteitä ja nanoteknologiaa koskevan 
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi vuosina 2005–2009 ja kehottaa nivomaan sen kansallisiin 
toimintasuunnitelmiin. 
 
Komitea katsoo, että Euroopan teollisuuden tulisi lisätä ja nopeuttaa nanotieteiden ja 
nanoteknologian alalla tehtäviä tutkimustoimia ja sovellutuksia sekä lisätä alan investointeja. 
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Jos tieteellinen huippuosaaminen kyetään siirtämään kaupallisiksi tuotteiksi, menetelmiksi ja 
palveluiksi, nanotieteisiin ja nanoteknologiaan perustuvien materiaalien, tuotteiden ja palvelujen 
avulla voidaan luoda vuoteen 2015 mennessä maailmanlaajuiset markkinat, joiden arvo on 
vuosittain satoja miljardeja euroja. 

 
– Yhteyshenkilö: Magdalena Bêlarová-Carabin 
 (puh: +32 (0)2 546 8303 – sähköposti: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 

 

• Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen erityisohjelmat 

− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 

− Apulaisesittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 

− Viite: KOM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 lopullinen – CESE 583/2006 

− Avainkohdat: 
 

Lissabonin strategian tavoite tehdä Euroopasta johtava osaamiseen perustuva talousalue vaati 
T&K-investointien selkeää lisäämistä. Lisäksi komitea korostaa jälleen, että eurooppalainen 
yhteistyö T&K-alalla on eurooppalaisen integraation ja koheesion tehokas katalysaattori.  
Komitea vahvistaa suosituksensa, jonka mukaan T&K-alaan olisi panostettava nykyistä 
huomattavasti voimakkaammin. 
 
Yleisenä suosituksena komitea esittää, ettei eri aiheiden välistä määrärahajakoa määritellä 
kiinteästi, vaan tässä pyritään mahdollisimman suureen joustavuuteen. Näin voitaisiin varmistaa, 
että komissio voi ohjelmien täytäntöönpanon aikana reagoida välittömästi uusiin kysymyksiin tai 
tarvittaviin rakenteellisiin muutoksiin. 
 
Komitea viittaa lisäksi aikaisempaan suositukseensa, jonka mukaan hakijoiden hallinnollista 
työtaakkaa tulisi vähentää merkittävästi, menettelyitä tulisi yksinkertaistaa sekä samalla taata 
suurin mahdollinen jatkuvuus tukivälineiden ja myöntämismenettelyiden suhteen.  
 

–  Yhteyshenkilö: Magdalena Bêlarová-Carabin 
 (puh: +32 (0)2 546 8303 – sähköposti: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
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11.  TERRORISMIN RAHOITUKSEN TORJUNTA 
 

• Maksajaa koskevien tietojen toimittaminen varainsiirtojen mukana 

− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 

− Viite: KOM(2005) 343 lopullinen – 2005/0138 COD – CESE 597/2006 

− Avainkohdat:  
 

ETSK on täysin samaa mieltä asetuksen tarpeellisuudesta. Komission asiakirjassa ehdotetut toimet 
ovat periaatteessa asianmukaisia ja järkeviä, mutta ETSK ei ole aivan varma, tehoavatko ne 
käytännössä ainakaan kovin nopeasti.  
 
ETSK ehdottaa, että toimenpiteiden täsmennettäisiin koskevan terrorismin torjunnan lisäksi myös 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja että viitattaisiin jo voimassa oleviin rahanpesunvastaisiin 
sääntöihin. Lisäksi komitea ehdottaa sellaisen yhteyspisteen perustamista, joka ottaisi keskitetysti 
vastaan ilmoitukset ja välittäisi ne eteenpäin. Lisäksi viranomaisten olisi ilmoitettava, ketkä ovat 
epäiltyjä. 

 
− Yhteyshenkilö: Imola Bedo 
 (puh: +32 (0)2 546 8362 – sähköposti: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

____________ 


