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Euroopan investointipankin pääjohtaja Philippe Maystadt osallistui täysistuntoon Euroopan 
investointipankin lähivuosien strategian ja uuden tiedotuspolitiikan käsittelyn yhteydessä. 
 
 

1 TYÖLLISYYS: TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN, SOSIAALINEN 
VASTUU JA SIIRTOLAISVIRTOJEN HALLINTA 

 

• Työllisyyden suuntaviivat 2005–2008 
 
− Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – FR) 
 
− Viite: CESE 675/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK ilmaisee huolensa Euroopan unionin eri strategioiden johdonmukaisuuden puutteesta 
31. toukokuuta 2005 kirjallisella menettelyllä hyväksymässään lausunnossa, jonka se toimitti 
2. kesäkuuta 2005 kokoontuneelle työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvostolle. 
 
Lausunnossa pidetään valitettavana, että komission asiakirjassa ei ole ehdotettu nuorten työllisyyttä 
koskevaa erillistä suuntaviivaa, sillä se olisi ollut johdonmukaista keväällä kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymän Euroopan nuorisosopimuksen kanssa. Myös tutkinnon suorittaneita 
vaivaavan nuorisotyöttömyyden sitkeys (ja joissakin maissa paheneminen) on Euroopan keskeisiä 
haasteita, sillä yhteiskunnalla, joka ei tarjoa nuorisolle toivoa, ei liene suurtakaan tulevaisuutta. 
 
Komitea kehottaa niin ikään ottamaan entistä paremmin huomioon naisten sekä epäsuotuisassa 
asemassa olevien ryhmien työllisyyden ja katsoo, että sitä varten olisi ollut syytä laatia erillinen 
suuntaviiva. 
 
Lausunnossa korostetaan, että yritysten innovaatiokyky on ratkaisevan tärkeä Euroopan talouden 
dynamiikan kannalta. Ilman uusia ja parempia tuotteita ja palveluja ja ilman tuottavuuden kasvua 
Eurooppa joutuu jälkijunaan. Komitea suositteleekin voimakkaasti, että työllisyyttä koskeviin 
suuntaviivoihin sisällytetään toimia paikallisten aloitteiden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Tällaisia 
toimia ovat erityisesti luovaa toimintaa haittaavien hallinnollisten esteiden poistaminen, yrityksen 
luovuttamista koskevien verosäännösten uudistaminen sekä monopolien ja kilpailunvääristymien 
torjuminen. 
 
Komitea esittää, että työllisyyden suuntaviivoissa keskityttäisiin työn laadun parantamiseen 
koulutuksen sekä sisäisen ja ulkoisen liikkuvuuden avulla. Ammattipätevyyden kohottaminen 
merkitsee myös pyrkimistä etenkin nuorten, naisten sekä epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien 
työpaikkojen epävarmuuden poistamiseen. 
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Komitea ehdotta lausunnossaan, että jatkossa työllisyyden suuntaviivoista ja talous-
politiikan laajoista suuntaviivoista käydään EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa todellista 
demokraattista keskustelua, johon kansalaisyhteiskunta osallistuu aktiivisesti. 

 
− Yhteyshenkilö: Alan Hick 

 puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int 
 

• Yritysten sosiaalisesta vastuusta tiedottaminen maailmanlaajuisessa 
taloudessa 

 
− Esittelijä: Evelyne Pichenot (muut eturyhmät – FR) 

 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 692/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Yritysten vastuu on omaehtoista; se on lainsäädännön asettamia vaatimuksia laajempaa ja perustuu 
yleissopimusten, normien ja kansainvälisten periaatteiden kokonaisuuteen sekä eurooppalaisiin 
säännöksiin. 
 
Yrityksen sosiaalisen vastuun mittareiden on täytettävä lainmukaisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja 
luotettavuutta koskevat vaatimukset. 
 
Suuryritysten vuosikertomuskäytäntö on yleistymässä. Tämä on sopusoinnussa yritysstrategian 
avoimuutta koskevien vaatimusten kanssa. Vaatimukset koskevat myös avoimuutta yritysten 
sosiaalisen vastuun käytännöissä. Tietojen laatu kuitenkin vaihtelee suuresti, joten sitä on 
parannettava. Koska pk-yritysten taloudelliset ja henkilöresurssit ovat rajalliset, niiltä ei voida heti 
alkuun vaatia yhtä kattavia tietoja kuin suuryrityksiltä. Sitä mukaa kuin pk-yritykset edistyvät alalla, 
niitä on kuitenkin syytä kannustaa tiedottamaan sidosryhmilleen vastuullisista käytännöistään. 
 
On sovitettava yhteen periaatteiden ykseys ja monimuotoisuuden kunnioittaminen. Mittareiden olisi 
suositeltavaa mahdollistaa vertailu. Olisi hyvä, jos työmarkkinaosapuolten alakohtaisen 
vuoropuhelun osapuolet laatisivat nämä kriteerit ja mittarit yhdessä kuultuaan ensin muita osapuolia 
ja yhteistoiminnassa julkisen vallan edustajien kanssa. 
 
GRI-suuntaviivat (Global Reporting Initiative) on tunnustettu riippumaton standardi. 
Eurooppalaisten toimijoiden on osallistuttava aktiivisesti järjestelmän työstämiseen, jotta sen 
menetelmiä ja perusteita voitaisiin muuttaa eurooppalaisiin puitteisiin nähden sopivammiksi. 
 
Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) on laatinut sosiaalista vastuuta koskevia suuntaviivoja. 
Nämä suuntaviivat eivät kuitenkaan muodosta yleistä normia hallintajärjestelmille, eikä niitä voida 
sertifioida. 
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ETSK ehdottaa, että luotaisiin tietoportaali suuryritysten sosiaalista vastuuta koskevista 
käytännöistä. Institutionaalisen tarkkailijan olisi hyvä sovittaa yhteen yrityksen selvitykset ja 
sidosryhmien arvioinnit. Dublinin säätiön kaltainen organisaatio olis i omiaan ottamaan hoitaakseen 
tällaisen laadullisen analysointitehtävän. 
 
Yrityksen omaehtoiset sitoumukset on julkistettava, ja niiden tehokkuus on aina voitava tarkistaa. 
Omaehtoinen sitoutuminen ja hallittu vuoropuhelu sidosryhmien kanssa kuuluvat erottamattomasti 
yhteen. Omaehtoinen yritysstrategia edellyttää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua yritysten 
sosiaalisesta vastuusta. Työntekijöiden edustajat on otettava mukaan kolmessa vaiheessa: luotaessa 
yritysstrategiaa kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta, pantaessa täytäntöön tarvittavat keinot 
strategian noudattamiseksi sekä valvottaessa riippumattomasti toimenpiteiden tehokkuutta yrityksen 
kaikilla tasoilla. 
 
Yritysten sosiaalisen vastuun haasteita koskevan menettelyn aloittaminen omaehtoisesti ja/tai 
neuvottelun kautta kaikissa monikansallisissa yrityksissä, joissa on eurooppalainen yritysneuvosto, 
on Euroopan tasolla tärkeä virstanpylväs. Sen myötä saadaan myös uudet jäsenvaltiot mukaan tähän 
kehitykseen. Eurooppalaisilla yritysneuvostoilla on oma roolinsa yritysten sosiaalisen vastuun 
sisällyttämisessä yrityksen hallintopolitiikkaan. Yritysneuvosto on sisäisten sidosryhmien kannalta 
ensiarvoisen tärkeä, sillä johdonmukaisessa sosiaalista vastuuta koskevassa yrityspolitiikassa on 
otettava huomioon myös ulkoiset sidosryhmät, erityisesti koko työyhteisö sekä mahdollisimman 
suuri osa arvoketjusta (alihankkijat, tavarantoimittajat). 

 
− Yhteyshenkilö: Alan Hick 

 puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int  
 

• Vihreä kirja taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton hallinnasta 
 
− Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – ES) 
 
− Viite: KOM(2004) 811 lopullinen – CESE 694/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK toteaa, että taloudellista syistä muuttavien maahanpääsyä on säänneltävä EU:n tasolla, mikä 
edellyttää pitkälle vietyä lainsäädännön yhdenmukaistamista sekä avointa lainsäädäntöä, jota 
sovelletaan sekä erittäin ammattitaitoisiin työntekijöihin että vähäistä koulutusta edellyttävillä aloilla 
työskenteleviin henkilöihin  
 
Yhteisön etuuskohtelun periaatteen on koskettava kaikkia Euroopan unionin työmarkkinoihin 
kuuluvia henkilöitä eikä ainoastaan kansallista tai yhteisön työvoimaa. 
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ETSK korostaa, että maahanmuuttajien laillista maahanpääsyä varten on oltava kaksi järjestelmää: 
maahanmuuttaja voi saada työtarjouksen ollessaan vielä kotimaassaan tai hänelle voidaan myöntää 
väliaikainen oleskelulupa työnhakua varten. 
 
Oikeuksia koskevan keskustelun lähtökohtana tulee olla syrjimättömyyden periaate. 

 
− Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 

   Puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int 
 
 

2 MAAILMANKAUPPA: IHMISKASVOINEN KEHITYSTEKIJÄ 
 

• Palvelukaupan yleissopimus (GATS) – Palvelujen neljättä toimitusmuotoa 
koskevat neuvottelut (henkilöiden vapaa liikkuvuus) 

 
− Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 695/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Palvelukaupan yleissopimukseen (GATS) liittyvää palvelujen neljättä toimitusmuotoa koskevia 
neuvotteluja pidetään aiheellisesti yhtenä avaintekijänä WTO:n käynnissä olevissa neuvotteluissa 
kansainvälisen palvelukaupan avaamiseksi. Henkilöt ovat palvelujen tarjonnan neljäs toimitusmuoto, 
ja tällöin kyse on jostain tietystä jäsenvaltiosta peräisin olevien henkilöiden (kuten kirjanpitäjien, 
lääkärien tai opettajien) tilapäisestä siirtymisestä jonkin toisen jäsenvaltion alueelle palvelun 
tarjoamiseksi. Käsitteellä ei viitata henkilöihin, jotka anovat kansalaisuutta tai etsivät ko. maasta 
pysyvää työtä tai asuinpaikkaa. 
 
Ennen kuin palvelukaupan liberalisointia jatketaan EU:ssa, on ETSK:n mielestä tarkennettava, että 
myös työntekijöiden tilapäinen liikkuminen perustuu työntekijöiden lähettämistä käsittelevään 
direktiiviin. Lisäksi on selvitettävä, mitä oikeudellista viitekehystä sovelletaan palvelualan 
liberalisointiin EU:n sisämarkkinoilla (vrt. ehdotettu sisämarkkinoiden palveluja koskeva direktiivi), 
sekä eroteltava selkeästi toisistaan yleishyödylliset palvelut (mm. terveydenhuolto, koulutus sekä 
vesi-, energia- ja kaasuhuolto), taloudelliset ja muut kuin taloudelliset palvelut, kaupalliset ja muut 
kuin kaupalliset palvelut sekä edellä mainittuihin kuulumattomat palvelut. 
 
ETSK kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita torjumaan tällä hetkellä sen, että neljäs 
toimitusmuoto ulotettaisiin koskemaan keskitasoisen koulutuksen saaneita tai kouluttamattomia 
työntekijöitä. Käytännössä näin voitaisiin nimittäin vaarantaa ILO:n perusperiaate, jonka mukaan 
"työ ei ole hyödyke". ETSK on sitä mieltä, että työntekijöiden tilapäistä liikkumista eli itse asiassa 
tilapäistä maahanmuuttoa ei voida ensisijaisesti säännellä WTO:ssa GATS-sopimuksella ilman 
takeita ihmisoikeuksien tai työelämän perussääntöjen, kuten syrjimättömyyden, kunnioittamisesta. 
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Tarvitaan ainakin WTO:n, ILO:n, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön (International Organisation for 
Migration, IOM) ja Yhdistyneiden kansakuntien toimivaa yhteistyötä tilapäisten maahanmuuttajien 
suojelemiseksi. 
 
ETSK katsoo, että kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten tulisi ratifioida heinäkuussa 
2003 voimaan tullut siirtotyöläisten ja heidän perheidensä oikeuksia koskeva YK:n kansainvälinen 
yleissopimus. 

 
− Yhteyshenkilö: Beatriz Porres 
   Puh: +32 (0)2 546 9131 – sähköposti : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int 

 
 

3 KAUPPA: TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVAT 
YKSITYISKOHTAISET LÄHESTYMISTAVAT 

 

• Mallien oikeudellinen suoja 
 
− Yleisesittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 

Komitea hyväksyi Jorge Pegado Lizin ja Heiko Steffensin esittämän vastalausunnon. 
 
− Viite: KOM(2004) 582 lopullinen – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Komitea vahvistaa aiemmissa lausunnoissaan esittämänsä kannan, jonka mukaan korjauslausekkeen 
piiriin kuuluvien varaosien sisällyttäminen mallisuojajärjestelmään merkitsisi tuotemonopolin 
syntymistä jälkimarkkinoille. Tämä olisi ristiriidassa mallien oikeudellisen suojan luonteen kanssa. 
 
Komitea toteaa lisäksi, että direktiivillä 98/71/EY luotu järjestelmä on mahdollistanut toisistaan 
eroavien ja jopa vastakkaisten kansallisten järjestelmien säilymisen ja EU:n hiljattaisen 
laajentumisen myötä myös lisännyt erilaisten järjestelmien määrää alalla, joka on äärimmäisen 
tärkeä tälle Euroopan markkinoilla taloudellisesti hyvin merkittävälle teollisuuden alalle. 
 
Komission ehdotuksen tavoitteena on toteuttaa alan sisämarkkinat lähentämällä kansallisia 
järjestelmiä siten, että suojattujen mallien käyttö vapautetaan silloin, kun kyseessä on moniosaisten 
tuotteiden korjaaminen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi (jälkimarkkinat). 
 
Komitea kannattaa komission ehdotusta, joka on yhteydessä muihin lainsäädäntöaloitteisiin, joista 
komitea on jo ilmaissut myönteisen kantansa. Ehdotuksen avulla voidaan edistää kilpailua, alentaa 
hintoja ja lisätä työpaikkoja erityisesti pk-yrityksissä. 
 
Komitea toteaa kuitenkin, että komission ehdotukselle olisi eduksi, jos siinä perusteltaisiin selkeästi 
sen yhdenmukaisuus TRIPS-sopimuksen kanssa ja tuotaisiin paremmin esille sen vaikutukset 
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työllisyyteen. Erityisen tärkeää olisi – tiedonsaantioikeuden lisäksi, joka vaikuttaa jo varmistetulta – 
antaa takeet siitä, ettei ehdotuksella ole välitöntä vaikutusta kuluttajien valintoihin riippumattomilta 
tuottajilta peräisin olevien tuotteiden turvallisuuden ja luotettavuuden takia eikä välillistä vaikutusta 
niiden seurausten takia, joita tällaisten osien käytöllä moniosaisten tuotteiden (pääasiassa 
ajoneuvojen) korjaamisessa on sekä jälkimarkkina-arvoon että välillisiin kustannuksiin (esim. 
vakuutukset). 

 
− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 

 puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int  
 

• Lääkkeiden valmistusta koskevat patentit 
 
− Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2004) 737 lopullinen – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
ETSK kannattaa komission asetusehdotusta, jonka tavoitteena on toteuttaa käytännössä Maailman 
kauppajärjestön (WTO) yleisneuvoston 30. elokuuta 2003 tekemä päätös. 
 
Komitea kannattaa ehdotettua menettelyä patentoituja tai lisäsuojatodistuksella suojattuja lääkkeitä 
koskevien pakkolisenssien myöntämiseksi sekä esitettyjä valvontajärjestelyjä. 
 
ETSK suosittaa kuitenkin tekstin sanamuodon tarkistamista seuraavien seikkojen varmistamiseksi: 
 

• Voimassa olevaa lainsäädäntöä tulee noudattaa säntillisesti erityisesti tuotannon 
laadunvalvontaa koskevissa asioissa. 

• Pakkolisenssin myöntämisedellytyksiä tulee vahvistaa erityisesti, jotta vältetään laiton 
jälleenvienti yhteisöön tai unionin ulkopuolisiin maihin. 

• Tuojamaiden viranomaisten kanssa tulee toimia koordinoidusti petosten, väärennysten ja 
alkuperäisen tarkoituksen vastaisen käytön torjumiseksi. 

• Tulliasetuksen ja jäsenvaltioiden seuraamusmenettelyjen soveltamista tulee valvoa tarkasti 
kaiken laittoman toiminnan estämiseksi. 

• Pakkolisenssien myöntämisestä tulee tiedottaa entistä enemmän teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojan tehostamiseksi.  

 
ETSK toivoo, että soveltamisalaa laajennetaan eläinten lääkkeisiin siltä varalta, että eläimistä 
tarttuvat taudit tai eläinperäisten elintarvikkeiden saastuminen aiheuttavat terveyteen liittyviä 
hätätilanteita. 
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Lopuksi ETSK toivoo komission jatkavan kansainvälisiä ponnistelujaan sen varmistamiseksi, että 
hätätilanteiden sattuessa tarjottavat lääkkeet ja asianmukaiset terveydenhuoltorakenteet ovat myös 
niiden kehitysmaiden käytettävissä, jotka eivät ole WTO:n jäseniä. 

 
− Yhteyshenkilö: Nemesio Martínez 
   puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

4 PALVELUT: TOISSIJAISUUSPERIAATE JA MENETTELYJEN 
JOUSTAVOITTAMINEN 

 

• Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla 
 
− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
− Viite: KOM(2004) 718 lopullinen – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
− Avainkohdat:  

 
Sovittelun mahdollisuutta olisi harkittava myös rikos- ja veroasioihin liittyvien siviilikanteiden 
yhteydessä. Ne näet jäisivät alun perin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mutta sovittelun 
käyttö tässä yhteydessä saattaisi edistää kyseisten siviilikanteiden ratkaisua. 
 
ETSK tähdentää sovittelijan merkitystä menettelyn kokonaisuuden kannalta, jotta varmistetaan 
menettelyn soveltaminen ja tehokkuus. Komission olisi otettava tässä tapauksessa huomioon, että 
sovittelijoina toimivien sekä luonnollisten että oikeushenkilöiden ammattitaito, riippumattomuus ja 
vastuullisuus on aina taattava. 
 
Sovittelun kustannuksiin liittyy muitakin ongelmia kuin niiden sisällyttäminen oikeudenkäyntikuluihin 
siten kuin kussakin jäsenvaltiossa on tapana. 
 

− Yhteyshenkilö: Nemesio Martínez 
   puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

5 YMPÄRISTÖ: VASTUUNTUNTOINEN VAARALLISISTA 
JÄTTEISTÄ HUOLEHTIMINEN 

 

• Radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta ja tarkkailu 
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− Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 
− Viite: KOM(2004) 716 lopullinen – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
 
− Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher  
   puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 

_____________ 


