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Täysistuntoon osallistuivat Espanjan talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja Marcos Peña, joka 
puhui aiheesta "sosiaalinen osallisuus ja neuvotteleva demokratia Euroopassa", Euroopan komission 
varapuheenjohtaja Günther Verheugen, joka kertoi sääntelyn parantamiseen tähtäävän aloitteen 
toimista ja sen edistymisestä, sekä Euroopan komission varapuheenjohtaja Margot Wallström, joka 
käsitteli puheenvuorossaan perustuslakiprosessin etenemissuunnitelmaa ja komission 
toimintastrategiaa vuodeksi 2008. Tämän jälkeen komissaari Wallström ja komitean puheenjohtaja 
Dimitris Dimitriadis allekirjoittivat marraskuulta 2005 peräisin olevaan Euroopan komission ja 
ETSK:n yhteistyöpöytäkirjaan tehdyn lisäyksen. 
 
 
1. PÄÄTÖSLAUSELMA AIHEESTA "PANOS EUROOPPA-

NEUVOSTON KOKOUKSEEN 21.–22. KESÄKUUTA 2007 – 
PERUSTUSLAKIPROSESSIN ETENEMISSUUNNITELMA" 

 
– Yleisesittelijä: Göke Frerichs (työnantajat – DE) 
 
– Viite: CESE 640/2007 fin 
 
– Avainkohdat: 
 

ETSK tukee puheenjohtajavaltio Saksaa sen aikomuksessa esittää Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa 21.–22. kesäkuuta 2007 tulevia toimia koskeva etenemissuunnitelma perustuslain 
ratifiontiprosessin keskeytymisestä syntyneen poliittisen ja institutionaalisen kriisin 
ratkaisemiseksi. Komitea on tyytyväinen siihen, että 25. maaliskuuta 2007 annetussa Berliinin 
julistuksessa sovittiin uuden perussopimuksen voimaantulon ajankohdaksi vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaalit. 
 
Komitea katsoo, että nykyinen kriisi on ratkaistava pikaisesti hyväksymällä uusi perussopimus, 
jonka avulla voidaan vastata 27 (tai useammankin) jäsenvaltion unionin vaatimuksiin sekä sopia 
uusista politiikoista ja tehdä edessä olevien haasteiden edellyttämiä päätöksiä. 
 
Koska perustuslakisopimuksen on ratifioinut kahden kolmasosan enemmistö jäsenvaltioista, 
joiden väestö muodostaa selvän enemmistön Euroopan unionin kansalaisista, ETSK katsoo, että 
kyseisen sopimuksen on säilyttävä tulevien neuvotteluiden pohjana. Perustuslakisopimuksen 
uudessa käsittelyssä täytyy säilyttää sen asiakirjan olennainen sisältö, josta valmistelukunta päätti 
ja jonka valtion- ja hallitusten päämiehet sitten yksimielisesti hyväksyivät. 
 
ETSK korostaa edelleen kannattavansa perustuslakisopimusta ja vahvistaa sitä koskevissa 
aiemmissa lausunnoissaan esittämänsä kannat. Komitea pitää perustuslakisopimusta edelleen 
tärkeänä välineenä, jonka avulla unioni pystyy vastaamaan edessään oleviin haasteisiin ja unionin 
toimielimet pystyvät tehostamaan toimintaansa. 
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Tästä syystä komitea katsoo, että kyseisen sopimuksen on edelleen oltava pohjana meneillään 
olevissa neuvotteluissa, joilla pyritään ratkaisemaan nykyinen poliittinen ja institutionaalinen 
umpikuja. Komitea katsoo myös, että perustuslakisopimuksen uudessa käsittelyssä täytyy säilyttää 
sen olennainen sisältö, johon kuuluvat ensi sijassa demokraattiset, institutionaaliset ja 
menettelylliset uudistukset ja perusoikeuksien sisällyttäminen sopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että osa I (unionin tavoitteet, toimielimet ja rakenne), osa II (unionin perusoikeuskirja) ja osa IV 
(yleistä ja loppusäännökset) täytyy säilyttää sellaisinaan. III osan (unionin politiikat) 
institutionaaliset ja menettelylliset määräykset tulisi, siltä osin kuin ne menevät voimassa olevia 
säädöksiä pidemmälle, sisällyttää I osaan. 
 
Koska sisältö on tärkeämpi kuin nimi, ja käsite "perustuslaki" on aiheuttanut väärinkäsityksiä 
tietyissä jäsenvaltioissa, ETSK ei vastusta eri nimen antamista uudelle sopimukselle. 
 
Lisäksi komitea vahvistaa aikovansa seurata uutta sopimusta koskevaa neuvotteluprosessia ja 
tuoda siinä kuuluviin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan äänen institutionaalisen tehtävänsä 
mukaisesti. Komitea on myös valmis järjestämään yhteistyössä neuvoston puheenjohtajana 
toimivan Portugalin kanssa tiedotustapaamisia ja keskustelutilaisuuksia järjestäytynyttä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden kanssa, kuten komitea teki Eurooppa-
valmistelukunnan työskentelyn yhteydessä. 

 
− Yhteyshenkilö: Patrick Fève 
 (puh. +32 (0)2 546 9616 – sähköposti: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 
2. GLOBALISAATIO JA EUROOPAN UNIONI 
 
• EU:n haasteet ja mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa 
 
− Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – FR) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – ETSK 804/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
Puheenjohtajavaltion Saksa pyysi komitealta valmistelevan lausunnon aiheesta "EU:n haasteet ja 
mahdollisuudet globalisoituvassa maailmassa". "Ulkosuhteet"-jaosto hyväksyi lausunnon 
4. toukokuuta 2007.  
 
Lausunnossa katsotaan, että kansainvälisellä tasolla unionin tulee vastauksena 
maailmanlaajuistumiseen osallistua entistä painokkaammin sellaisen "oikeusvaltion" luomiseen, 
jossa pyritään kehittämään humaania globalisaatiota. Humaani globalisaatio perustuu 
monenvälisyyteen, yksilöiden perusoikeuksiin, rahoitusmarkkinoiden entistä suurempaan 
avoimuuteen, sekä terveyden ja elintarviketurvan korkeaan tasoon koko väestön keskuudessa. 
ETSK katsoo, että kansainvälisissä kauppasuhteissa kahdenvälinen lähestymistapa on 
hyödyllinen vain silloin, jos se täydentää WTO:n monenvälistä lähestymistapaa. 
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EU:n sisällä globalisaatio voi tarjota mahdollisuuden Euroopan yhdentymiselle, sillä se 
nopeuttaa taloudellista yhdentymistä ja solidaarisuutta, jotka ovat Lissabonin strategian keskeisiä 
osia.  
 
Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan tulisi toimia ihmiskasvoisen globalisaation edistäjänä. 
ETSK korostaa tarvetta varmistaa työmarkkinaosapuolten ja muiden, järjestäytynyttä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien toimijoiden täysimääräinen osallistuminen. 
 
Globalisaation ja Euroopan yhdentymisen inhimillinen ulottuvuus edellyttää kansalaisten ja 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Jos näille tahoille jaetaan entistä paremmin 
tietoa, niitä kuullaan ja niiden järjestelmällistä osallistumista edistetään, unionin kansalaiset 
voivat ottaa omakseen strategian, jonka he ovat itse määritelleet ja jonka he voivat hyväksyä.  
 
Lausunnon päätelmät esitellään puheenjohtajavaltio Saksan järjestämässä globalisaatiota 
käsittelevässä konferenssissa Berliinissä 12. kesäkuuta. Lausunto on myös komitean panos 
keskusteluun, joka käynnistettiin julkaistaessa tiedonanto "Globaali Eurooppa kilpailijana 
maailmassa".  

 
− Yhteyshenkilö: Celia Finana 
 (Puh. +32 (0)2 546 089 – sähköposti: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. SOSIAALISET INDIKAATTORIT JA YHTEISÖN TILASTOT 
 

• Laatuvaatimukset – Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnit 
 
– Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 794/2007 
 
– Avainkohdat: 

 
Unionin puheenjohtajavaltio Saksa pyysi 19. syyskuuta 2006 Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa 
laatimaan valmistelevan lausunnon aiheesta "Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointien sisällön, 
menettelyjen ja menetelmien laatuvaatimukset työmarkkinaosapuolten ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden näkökulmasta". 
 
Pyyntö kuvastaa Saksan hallituksen halua painottaa sääntelyn parantamista. 
 
Poliittisten päättäjien huomion kiinnittäminen kaavaillun lainsäädännön yhteiskunnallisiin 
vaikutuksiin on välttämätöntä, mutta Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että erityistä 
huomiota on kiinnitettävä menetelmiin, joita ei ole vielä määritelty. 
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Komitea katsoo, että tässä harkintavaiheessa on olennaisen tärkeää kiinnittää komission huomio 
muun muassa niihin laatukriteereihin, jotka indikaattorin on täytettävä. 
 
ETSK esittää komissiolle, että EU:n lainsäädäntöehdotusten ja poliittisten aloitteiden 
yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi sisällytetään kaikkiin yhteisön politiikan aloihin. Tämä on 
olennaisen tärkeää todellisen "sosiaalisen Euroopan" luomiseksi ja kansalaisten tuen saamiseksi. 
 
On ensiarvoisen tärkeää toteuttaa säännöllisiä arviointeja ja tarvittaessa muuttaa sellaisen 
lainsäädännön toteuttamista, josta on tehty alustava vaikutustenarviointi, sekä kytkeä tähän 
mukaan työmarkkinaosapuolet ja tarvittaessa asianomaiset kansalaisjärjestöt. 
 
Eräissä tietyissä tapauksissa, jotka ovat yhteiskunnan kannalta erittäin merkittäviä (esimerkiksi 
työlainsäädäntö), olisi työmarkkinaosapuolia kuultava vieläkin varhaisemmassa vaiheessa. 
 
Säädöskäytännön parantamista koskeva aloite on kiistämättä sopivin foorumi askeleen ottamiseksi 
tähän suuntaan, sillä sen tavoitteena on parantaa sääntelyä niin, että tehdään 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat tarpeellisia ja tehokkaita ja joiden seuraukset ovat 
ennakoitavissa ja vakaat niiden kannalta, joita ne koskevat. Aloitteen mukaan viimeksi mainitut 
kytketään yhteisön neuvoa-antavien elinten (ETSK ja AK) kautta paremmin mukaan vaikutusten 
arviointiin. 

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

• Yhteisön tilasto-ohjelma vuosiksi 2008–2012 
 
− Esittelijä: Sergio Santillán Cabeza (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2006) 687 lopullinen – 2006/0229 COD – CESE 790/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen. Yhdenmukaistetut ja vertailukelpoiset 
tilastot ovat välttämättömiä, jotta suuri yleisö voi ymmärtää Eurooppaan liittyviä asioita, 
kansalaiset voivat osallistua keskusteluun ja talouden toimijat osallistua yhtenäismarkkinoille. 

 
− Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
 (puh: +32 (0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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• Avoimia työpaikkoja koskevat tilastot 
 
− Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
− Viite: KOM(2007) 76 lopullinen – 2007/0033 COD – CESE 791/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
Työllisyyskomitean ehdotuksesta syntyneellä asetusehdotuksella (KOM(2007) 76 lopullinen) 
komissio pyrkii luomaan säännöt, joiden avulla saadaan vertailukelpoisia tietoja avoimista 
työpaikoista neljännesvuosittain. 
 
ETSK korostaa, että on tärkeää saada Euroopan työllisyystilanteesta nykyistä johdonmukaisempia 
ja luotettavampia tilastoja. Näin ollen se arvostaa ja tukee komission pyrkimyksiä laatia 
sääntelykehys, jonka avulla saadaan avoimista työpaikoista ajantasaisia, vertailukelpoisia ja 
asianmukaisia tilastotietoja Euroopan tasolla. ETSK on samaa mieltä myös eurooppalaisen 
sääntelyvälineen valinnasta. 

 
ETSK katsoo kuitenkin, ettei käy erityisen selväksi, miten tilastojen keräämisen 
yksinkertaistamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi tietojen kerääminen kausiluonteisiksi 
määritellyillä aloilla olisi tehtävä vapaaehtoiseksi, erityisesti maataloudessa, kalastuksessa ja 
metsätaloudessa. 
 
Lisäksi kaikissa EU:n jäsenmaissa sovelletuissa työsopimuksissa esiintyy nykyisin kymmeniä 
erilaisia työsuhdemuotoja. Sen vuoksi olisi tärkeää tietää, millaisista avoimista työpaikoista on 
kysymys (pysyvä, määräaikainen tai osa-aikainen työsopimus, projektityö, avustajana toimiminen 
jne.). Järjestelmä, joka heijastaisi työmarkkinoiden todellista potentiaalia sekä niiden kehitystä ja 
heikkouksia tietyillä aloilla tai alueilla, antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet keskittyä 
Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Näin ollen ETSK katsoo, että eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten kuuleminen ja suora 
osallistuminen on välttämätöntä erityisesti tällaisissa kysymyksissä. 

 
− Yhteyshenkilö: Marco Thyssen 
 (puh. +32 (0)2 546 8411 – sähköposti: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
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• Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS) (Bulgaria ja 
Romania) 

 
− Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2007) 95 lopullinen – 2007/0038 COD – CESE 792/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
ETSK panee merkille komission ehdotuksen. Se on uusien jäsenvaltioiden liittymisen johdosta 
tarpeellinen ja lisäksi luonteeltaan puhtaasti tekninen, joten komitea voi vain puoltaa ehdotusta. 

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

• Työlainsäädännön kehittäminen  
 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
–  Viite: KOM(2006) 708 lopullinen – CESE 805/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
Komitea pahoittelee kuulemisen tiukkaa aikataulua ja valmistelutyön vakavia puutteita. 
Neuvoston hyväksymien Wim Kokin raportin päätelmien osatekijät antavat komission vihreää 
kirjaa kattavamman kuvan työmarkkinoiden uudistuksista. Komission asiakirjassa keskitytään 
vain henkilökohtaisen työoikeuden tiettyihin kohtiin. 
 
Komitea on huolissaan väitteestä, jonka mukaan nykyinen työoikeus ei olisi yhteensopiva 
tarkistetun Lissabonin strategian kanssa, koska se estäisi uusien työpaikkojen syntymistä. Komitea 
katsoo, että komission tulisi ottaa työoikeuden kehittämistä ja työntekijöiden suojelua koskevassa 
keskustelussa huomioon edellä mainitut vaatimukset. Suojanormit on yleensä kirjattu 
työsopimukseen ja kattavat muun muassa työsuojelun, työtapaturmat, työaikajärjestelyt ja 
palkalliset lomat. 
 
Kaikki lausumat, joissa suojelevaa työoikeutta pidetään kasvun ja työllisyyden esteenä, olisivat 
pelkistäviä. 
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Komitean on todettava, vihreässä kirjassa on merkittäviä aukkoja, jotka heikentävät huomattavasti 
siinä esitettyjä perusteluja ja näkymiä. ETSK korostaa seuraavia seikkoja, joita se olisi suonut 
käsiteltävän syvällisemmin tai tuotavan selkeämmin esiin: 
 
− sosiaalinen ulottuvuus 
− kollektiivinen työlainsäädäntö 
− ihmisarvoisen työn käsite 
− työmarkkinaosapuolet ja työehtosopimukset 
− työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on yhteissääntelyn väline 
− työsuhdeturva.  
 
Komitea katsoo, että on aika ryhtyä tekemään kattavaa ja täsmällistä analyysiä, joka perustuu 
pääasiasiassa seuraaviin seikkoihin: 
− Tehdään katsaus jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin. 
− Tarkastellaan, mikä on työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun anti. 
− Otetaan huomioon julkiset palvelut. 
− Otetaan huomioon yritysten hallintotapa ja työntekijöiden osallistuminen. 
− Otetaan huomioon varsinaisten itsenäisten ammatinharjoittajien tunnustettu asema. 
− Edistetään työsuhdetta koskevaa ILO:n suositusta vuodelta 2006 (nro 198). 
− Otetaan huomioon pimeän työn vaikutukset. 
− Otetaan huomioon muuttoliikkeiden vaikutukset. 
− Otetaan huomioon kaikille edulliset ratkaisut. 
− Otetaan huomioon työntekijöille tarjottava perus- ja jatkokoulutus. 

 
− Yhteyshenkilö: Anna Redstedt 
 (puh. +32 (0)2 546 9233 – sähköposti: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

5. YHTIÖOIKEUS 
 

• Osakeyhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset 
 
– Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2007) 91 lopullinen – 2007/0035 COD – CESE 796/2007 
  
– Yhteyshenkilö: Magdaléna Belarova-Carabin 
 (puh. +32 (0)2 546 8303 – sähköposti: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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6. VEROTUS 
 

• Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentäminen 
 
− Esittelijä: Edgardo Maria Iozia (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2006) 486 lopullinen – 2006/0165 CNS – CESE 789/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
Komitea katsoo, ettei ole oikein soveltaa automaattista mukautusta, joka perustuu 12 jäsenvaltion 
EU:ssa vuodesta 1992 laskettuihin inflaatioprosentteihin, kun otetaan huomioon, että sittemmin 
unioniin on liittynyt vuonna 1995 kolme, 1. toukokuuta 2004 kymmenen ja 1. tammikuuta 2007 
kaksi uutta jäsenvaltiota. 
 
Komiteassa järjestetyssä kuulemisessa kaikki osanottajat ilmoittivat vastustavansa komission 
ehdotusta ja pyysivät, että komissio tekisi tulevaisuudessa perusteellisen vaikutusten arvioinnin. 
Komitea toivoo, että ehdotus perutaan.  

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

7. SISÄMARKKINAT 
 

• Palvelut sisämarkkinoilla 
 
– Esittelijä: Karin Alleweldt (työntekijät – DE) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 793/2007 
 
– Avainkohdat: 

 
EU:n palveludirektiivi on aiheuttanut huomattavia kiistoja. Tämä johtuu etenkin siitä, että 
direktiivin vaikutukset jäsenvaltioiden työmarkkinoihin ovat hyvin merkittävät. 
 
Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmän toteuttamaan kyselyyn saadut vastaukset osoittavat, että 
mielenkiintoa tarttua uusiin haasteisiin, joita työmarkkinoihin, työvoimaan ja kuluttajansuojaan 
kohdistuu palveluiden sisämarkkinoilla, on paljon. 
 
Vaikuttaa siltä, että uuden sisämarkkinastrategian mahdollisista työllisyysvaikutuksista ei ole 
riittävästi tietoa. Yleisesti ottaen kaikki odottavat "työllistymisen siirtymistä", mutta myös 
työpaikkojen vähenemistä. 
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Enemmistö odottaa muutoksia jäsenvaltioissa noudatettaviin työehtoihin, kuten määräaikaisten ja 
joustavien työsuhteiden lisääntymistä. Myönteiset odotukset liittyvät parempiin työtarjouksiin, 
kielikoulutukseen ja pätevöitymiseen yleensä. 
 
Työntekijöiden lähettämistä koskevien säädösten puutteellinen täytäntöönpano mainittiin usein 
suurena ongelmana. 
 
Työntekijöiden lisääntyvä liikkuvuus lisää neuvontapalveluiden tarvetta.  
 
Kuluttajat arvostavat paljon laatua ja oikeusvarmuutta, mutta näitä näkökohtia ei edistetä 
vastaavasti palveludirektiivissä. 
 
Kuluttajansuojaa koskevilla kysymyksillä on oltava nykyistä enemmän merkitystä palvelujen 
sisämarkkinoilla, ja tiedotusstrategiaa tarvitaan sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla. 
 
ETSK paneutuu jatkossakin työllisyyteen ja kuluttajansuojaan kohdistuvaan palveluiden 
sisämarkkinoiden vaikutukseen. 

 
− Yhteyshenkilö: Claudia Drewes-Wran 
 (puh. +32 (0)2 546 8067 – sähköposti: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 
 
8. LIIKENNE – TEKNISET JA TURVALLISUUSNORMIT 
 
• Tieliikenneturvallisuus – ammattiautoilijat 
 
− Esittelijä: Thomas Etty (työntekijät – NL) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 809/2007 
 
− Avainkohdat: 

 
EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikka – kolmas tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen 
toimintaohjelma (2003) ja kyseisen toimintaohjelman väliarviointi (2006) mukaan luettuina – on 
suunnattu muun muassa sellaisille kohderyhmille kuin moottoripyöräilijät, jalankulkijat, nuoret 
sekä ammattiautoilijat. Komissio on kuitenkin jättänyt huomioimatta useita asiaan liittyviä 
kysymyksiä. Yksi näistä kysymyksistä on erittäin tärkeä työmarkkinaosapuolille: osana 
liikenneinfrastruktuurin turvallisuuden parantamista ammattiautoilijoille olisi perustettava 
lepoalueita, joiden olisi ennen kaikkea oltava turvallisia ja valvottuja.  
 
Tieliikenneturvallisuus, maanteiden tavarakuljetuksiin liittyvä rikollisuus sekä kuorma-
autonkuljettajien terveys ja turvallisuus ovat syitä, joiden perusteella Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea (ETSK) katsoo oma-aloitteisessa lausunnossaan, että ammattiautoilijoille on koko 
EU:ssa luotava lisää turvallisia ja valvottuja lepoalueita. 
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Kansainvälisen maantiekuljetusliitto (IRU) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto (ETF) ovat 
määrittäneet yhteiset kriteerit, jotka ovat asianmukaiset ja toteuttamiskelpoiset ja jotka on otettava 
huomioon lepoalueita rakennettaessa. 
 
ETSK pitää tervetulleena Euroopan parlamentin esittämää ja Euroopan komission kannattamaa 
aloitetta toteuttaa kokeiluhanke, jonka avulla tutkitaan toteutettavuutta ja annetaan 
käynnistysavustuksia ammattiautoilijoille tarkoitettujen turvallisten ja valvottujen 
pysäköintialueiden perustamiseksi. 

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

• Maataloustraktoreiden valaisimien asennus (kodifioitu toisinto) 
 
− Viite: KOM(2007) 192 lopullinen – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
 
− Yhteyshenkilö: Jean-Pierre Faure 
 (puh. +32 (0)2 546 9615 – sähköposti: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

• Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt 
 
− Esittelijä: Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 
  
– Viite: KOM(2006) 396 lopullinen – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 

 
− Avainkohdat: 
 

− Kaikkien julkisen palvelun velvoitteiden piiriin kuuluvia reittejä liikennöivien 
lentoyhtiöiden olisi sitouduttava täyttämään tietyt suoritusvaatimukset. 

− Lentoasemien, joille liikennöidään julkisen palvelun velvoitteiden piiriin kuuluvia 
lentoja, ja kyseisistä palveluista sopineiden valtioiden olisi tehtävä 
palvelutasosopimuksia. 

− Julkisen palvelun velvoitteiden piiriin kuuluvia liikenneyhteyksiä käyttävien matkustajien 
tulisi voida saada suurempia korvauksia kuin asetuksessa (EY) N:o 261/2004 säädetään, 
sillä vaihtoehtoisia liikenneyhteyksiä ei ehkä ole käytettävissä. 

− Julkisen palvelun velvoitteita koskevan tarjousmenettelyn tulisi sisältää vähintään kaksi 
tarjouskilpailua. 

− Euroopan sisäisillä lennoilla paluulipun tulisi olla samanhintainen menolipun kanssa. Jos 
menomatkan ja paluumatkan hinnat poikkeavat huomattavasti toisistaan, ero on 
perusteltava. 
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− Julkisen palvelun velvoitteiden piiriin kuuluvien lentoyhteyksien matkalippujen tulisi 
kaikkien muiden lentolippujen tavoin olla tietyin edellytyksin takaisinmaksettavia. 

− Verojen ja lentoasemamaksujen kaltaiset maksut olisi eriteltävä selvästi lipussa olevassa 
hintalaskelmassa. 

− Eri liikennemuotojen yhdistetyn käytön yhteydessä olisi varmistettava, että kaikki 
liikennemuodot ovat tasavertaisessa asemassa. Turvatarkastusten kustannukset rasittavat 
lentoliikennettä kohtuuttomasti ja tilanne on korjattava. 

− Viittaus suurnopeusjuniin olisi säilytettävä, sillä eräissä jäsenvaltioissa niitä ei ole. 
− Komission olisi tehtävä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden 

ilmailuviranomaiset hoitavat tehtävänsä tasapuolisesti ja reilusti ja etteivät mitkään niiden 
toimenpiteet vääristä kilpailua. 

− Komission alun perin ehdottamaa "keskitetyn turvaamisen" -periaatetta (one stop 
security) olisi alettava soveltaa Euroopan lentoasemien kautta kulkeviin matkustajiin. 

− Tähän liittyen matkustajatarkastuksia tulisi muuttaa mm. siten, että säännöllisesti 
lentävien tunnistaminen olisi nopeampaa (esim. biometristen tunnisteiden avulla). 

− Kuukauden ennen matkaa ostetut liput tulisi voida peruuttaa 48 tuntia ennen matkaa 
ilman kuluja. Lisäksi peruutetun lipun yhteydessä maksetut lentokenttäverot tulisi 
palauttaa matkustajalle. 

 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher  
 (puh. +32 (0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

9. MAATALOUS 
 
• Hedelmät ja vihannekset 
 
− Esittelijä: Mario Campli (muut eturyhmät – IT) 

 
− Viite: KOM(2007) 17 lopullinen – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa komission strategiaa luoda ensimmäisestä pilarista vuoteen 2013 mennessä 
yhtenäinen ja tasapainoinen kokonaisuus. Tätä varten komitea kehottaa komissiota toteuttamaan 
myös hedelmä- ja vihannesalalla asianmukaisen siirtymäkauden, jotta kaikki alan toimijat voivat 
ryhtyä noudattamaan uutta järjestelmää. 
 
ETSK toteaa, että komissio on ehdotuksissaan ottanut huomioon budjettirajoitukset, eikä budjettia 
ole ylitetty. Komitea panee myös merkille, että lakkauttamalla markkinoiltapoiston ja vientituet 
komissio pyrkii lisäämään uusien toimintaohjelmien käytettävissä olevia mahdollisia resursseja. 
Ne ovat kuitenkin vaarassa jäädä hyödyntämättä eivätkä tehokkaammat tuottajaorganisaatiot voi 
niitä investoida. 
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ETSK toteaa myös, että ehdotuksessa yhtäältä lisätään toimintaohjelmiin uusia, poliittisesti ja 
taloudellisesti hyvin merkittäviä toimia (markkinakriisien hallinta, ympäristöpolitiikka ja 
kulutuksen edistäminen) ja toisaalta lisätään eräiden strategisina pidettyjen toimenpiteiden 
yhteisrahoituksen osuutta toimintaohjelmissa (60 prosenttiin asti). Kyseisellä innovatiivisella 
politiikalla yhdistettynä toimintaohjelmille myönnettyyn yhteisön tukeen, joka on edelleen 
enintään 4,1 prosenttia kunkin tuottajaorganisaation kaupan pitämän tuotannon arvosta, itse 
asiassa vähennetään investointeihin käytettävissä olevia resursseja. 
 
Edellä mainituista syistä ETSK katsoo, että ehdotusta olisi korjattava ainakin kahdella 
toimenpiteellä ja noudatettava samalla "todellista" talousarvion muuttumattomuuden periaatetta: 

− Markkinakriisien hallinnan ei tulisi sisältyä tuottajaorganisaation toimintaohjelmaan. 
− Tulisi luopua 4,1 prosentin rajoituksesta silloin, kun yhteisrahoituksen osuus toimista on 

60 prosenttia. 
− Sisällytetään toimiin, joissa yhteisön rahoitusosuus on 60 prosenttia, kahden tai 

useamman tuottajaorganisaation yhteiset toimet, ja edistetään näin tuottaja-
organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tarjonnan keskittämistä. 

 
ETSK ottaa lisäksi huomioon komission ehdotuksen luovuttaa kriisinhallinta tuottaja-
organisaatioille. Komitea kehottaa komissiota laatimaan avoimet kriteerit kriisinhallintaa varten 
sekä huolehtimaan siitä, että kaikki tuottajat voivat käyttää tähän tarkoitukseen osoitettuja 
välineitä, jotta mahdollinen kriisitilanteissa annettava tuki olisi tehokasta ja mahdollistaisi 
markkinoiden todellisen elpymisen. 
 

− Yhteyshenkilö: Arturo Iñiguez Yuste  
 (puh. +32 (0)2 546 8768 – sähköposti: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 
 

10. KULUTTAJIEN JA TERVEYDEN SUOJELU 
 

• EU:n strategia alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä 
 
− Esittelijä: Jillian van Turnhout (muut eturyhmät – IE) 
− Apulaisesittelijä: Thomas Janson (työntekijät – SE) 
 
– Viite: KOM(2006) 625 lopullinen – CESE 807/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon 
aiheesta "EU:n strategia jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen 
vähentämisessä". ETSK pahoittelee kuitenkin sitä, että tiedonannossa ei suinkaan esitetä 
"kokonaisvaltaista strategiaa", jollaisen neuvosto kehotti laatimaan 5. kesäkuuta 2001 
antamissaan päätelmissä. 
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Lausunnossaan ETSK käsittelee alkoholinkulutuksen haittojen vähentämistä kansan-
terveydellisenä kysymyksenä: haitallinen ja vaarallinen alkoholinkulutus sekä alaikäisten 
alkoholinkäyttö lisäävät alkoholinkulutuksen haittoja. 
 
ETSK kehottaa, että lasten altistumista alkoholituotteille, mainonnalle ja myynninedistämiselle 
vähennetään ja että tämä otetaan erityiseksi tavoitteeksi tehostettaessa lasten suojelua. 
 
ETSK kehottaa komissiota puuttumaan alkoholihaittojen taloudellisiin seurauksiin. Kielteiset 
vaikutukset ovat Lissabonin strategiassa määriteltyjen tavoitteiden vastaisia. Alkoholihaittojen 
vaikutukset näkyvät työpaikoilla, yhteiskunnassa ja taloudessa. 
 
ETSK kehottaa sisällyttämään kokonaisvaltaiseen strategiaan alkoholihaittojen vähentämiseksi 
valistustoimia ja tietoisuutta lisääviä aloitteita. 
 
ETSK toteaa, että kulttuuritavat ovat erilaisia eri puolilla Eurooppaa. Nämä erot tulisi ottaa 
huomioon ehdotetuissa aloitteissa ja toimissa. 

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

• Kuluttajansuoja etäsopimuksissa 
 
– Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 
 
– Viite: KOM(2006) 514 lopullinen – CESE 795/2007 
 
– Avainkohdat: 

 
Vaikka ETSK toteaakin, että tiedonanto on myöhässä direktiivissä säädettyihin määräaikoihin 
nähden, se arvostaa aloitetta ja yhtyy merkittävään osaan komission esittämistä huomioista. 
Komitea katsoo kuitenkin, että olisi eduksi, jos tarkasteltavana olevan säännöstön tarkistus 
toteutettaisiin viipymättä samanaikaisesti rahoituspalvelujen etämyyntiä sekä sähköisen 
kaupankäynnin eräitä näkökohtia koskevien säännöstöjen tarkistuksen kanssa odottamatta, että 
kuluttajasopimuksia koskevan yhteisön säännöstön tarkistustyö saadaan päätökseen. 
 
Lisäksi ETSK 

− kehottaa komissiota analysoimaan yksityiskohtaisesti julkisen kuulemisen yhteydessä 
saadut vastaukset ja järjestämään asiaan liittyvien tahojen julkisen kuulemisen 

− toistaa näkemyksensä siitä, että direktiivin soveltamisalaa ei pidä rajata ammattilaisten ja 
kuluttajien välisiin suhteisiin ja että olisi erittäin hyödyllistä pohtia tätä näkökohtaa 
uudelleen, jotta se saatettaisiin keskeisiltä osin yhdenmukaiseksi sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan säännöstön soveltamisalan kanssa. 
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ETSK on komission kanssa eri mieltä vähimmäislausekkeen käytön seurauksia koskevista 
arvioista; komitea ei katso vähimmäislausekkeen aiheuttavan direktiivin täytäntöönpanoon 
liittyviä ongelmia, jotka aiheellisesti tuodaan esiin. Se ei kuitenkaan torju mahdollisuutta harkita 
asetukseen perustuvaa täydellisen yhdenmukaistamisen vaihtoehtoa sillä edellytyksellä, että 
kuluttajille taataan aiempaa parempi suoja. 
 
Lopuksi ETSK painottaa, että sopimuspuolille – ja etenkin huonommin informoiduille 
sopimuspuolille – on tarjottava asianmukaista tietoa ja luotava tehokas seuraamusjärjestelmä 
lainvastaisia käytänteitä varten. 

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

• Elintarvikehygienia / hintasyrjinnän poistaminen 
 
− Esittelijä: Panagiotis Gkofas (muut eturyhmät – EL) 

 
− Viite: KOM(2007) 90 lopullinen – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 

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

 

• Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2006) 745 lopullinen – 2006/0246 COD – CESE 799/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Komitea on yhtä mieltä siitä, että komission on noudatettava yhdenmukaista lähestymistapaa 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi tuojamaissa ja erityisesti kehitysmaissa sekä 
käytettävä kevyitä, selkeitä ja avoimia mekanismeja, jotka perustuvat sujuviin ja yhtenäisiin 
menettelyihin ja joilla voidaan varmistaa ilman liiallista byrokratiaa ja viiveitä, että vaarallisia 
kemiallisia aineita tuovat maat saavat niistä riittävästi tietoa. 
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Komitea katsoo, että asetukseen (EY) N:o 304/2003 ja puheena olevaan ehdotettuun uuteen 
asetukseen sisältyvät tiukat säännökset ovat ensiarvoisen tärkeitä yleisen turvallisuuden ja 
vaarallisten kemiallisten aineiden hallinnan kannalta. 
 
Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo lisätä yhteisön lainsäädännön tehokkuutta ja 
oikeusvarmuutta asetuksen oikeusperustan korjauksella, joka liittyy läheisesti kesäkuussa 2007 
voimaan tulevaan kemikaalilainsäädäntöä koskevaan asetukseen (REACH) (EY) N:o 1907/2006. 
 
Komitea katsoo, että uudessa asetuksessa tulee säätää soveltamisohjeiden ja tiedotusmateriaalin 
laatimisen lisäksi ennen kaikkea tulliviranomaisille tarkoitetun, yhteisön normeihin perustuvan 
koulutuksen järjestämisestä yhdessä asianosaisten komission yksiköiden ja erityisesti yhteisen 
tutkimuskeskuksen kanssa. Lisäksi komitea korostaa, että pakkausmerkinnöissä ja teknisissä 
tiedotteissa on käytettävä tuojamaan kieltä. 
 
Komitea katsoo, että tullivalvontajärjestelmät sekä tulliviranomaisten ja nimettyjen kansallisten 
viranomaisten välinen tiivis yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä, jotta ehdotetut mekanismit 
toimisivat tehokkaalla, asianmukaisella ja avoimella tavalla. 

 
− Yhteyshenkilö: Filipa Pimentel  

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

• Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen 
 
− Esittelijä: Frank van Oorschot (työnantajat – NL) 
 
− Viite: KOM(2006) 388 lopullinen – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

ETSK pitää tervetulleena Euroopan komission ehdotusta kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevaksi uudeksi asetukseksi. Direktiivin johdanto-osassa tulisi mainita selkeästi, 
että kasvinsuojeluaineiden riittävä saatavuus on ratkaisevan tärkeää, jotta hyvin vaativille 
eurooppalaisille kuluttajille voidaan taata korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden tarjonta. 
 
ETSK on huolestunut kasvinsuojeluaineiden hyväksymiskriteereiden käyttöönotosta. 
Hyväksymiskriteerit, jotka perustuvat ainoastaan niiden tehoaineiden ominaisuuksiin eivätkä ota 
huomioon aineiden tosiasiallista käyttötapaa ja altistumista, ovat ristiriidassa riskinarviointiin 
perustuvan päätöksenteon periaatteen kanssa. ETSK ei voi pitää kyseistä menettelyä 
hyväksyttävänä, koska näin jarrutetaan tarpeettomasti uusien, parempien aineiden tarjoamia 
innovaatioita.  
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ETSK:n mielestä vyöhykekohtaisen hyväksymisen ja vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä on 
ensimmäinen askel kohti lupamenettelyiden täydellistä yhdenmukaistamista EU:ssa. ETSK 
ehdottaa, että mahdollistetaan lupien vastavuoroinen tunnustaminen myös vyöhykerajojen yli, 
mikäli kyse on (naapuri)maista, joissa on samankaltaiset ilmastolliset ja maataloustuotannolliset 
olosuhteet. 
 
ETSK kannattaa korvaavia aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden vertailevan arvioinnin 
periaatetta. Komitea toivoo kuitenkin korvattavien aineiden kohdalla arviointitiheyden 
harventamista ja normaalin tietosuojan soveltamista, jotta voitaisiin taata teollisuuden valmius 
investoida tällaisiin aineisiin ja näin välttää maataloustuotannon pullonkauloja. 
 
ETSK:n mielestä ehdotus ei sisällä riittävästi kannusteita kasvinsuojeluaineiden vähäisiä 
käyttötarkoituksia koskevien lupien myöntämiselle. ETSK ehdottaa kahta toimenpidettä asian 
korjaamiseksi: ensinnäkin ehdotetaan järjestelmää, jonka mukaan ensimmäisen luvanhakijan 
tietoturvaa pidennetään vähäisten käyttötarkoitusten määrän kasvaessa, ja toiseksi Euroopan 
komissiota pyydetään mahdollistamaan jäsenvaltioiden käyttöön tarkoitettu ajan tasalla pidettävä 
luettelo, joka sisältää kaikki hyväksytyt (vähäiset) käyttötarkoitukset. 

 
− Yhteyshenkilö: Yvette Azzopardi 
 (puh. +32 (0)2 546 9818 – sähköposti: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 
• Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä 
 
− Esittelijä: Richard Adams (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: KOM(2006) 818 lopullinen – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Komitea on tyytyväinen ehdotettuun direktiiviin, jonka tapa tarkastella ilmailun nopeasti 
kasvavien kasvihuonekaasupäästöjen määrän hillitsemistä ja kompensoimista on huolellisesti 
harkittu ja käytännönläheinen.  
 
EU:n päästökauppajärjestelmä aiotaan ulottaa myös ilmailualalle. Tämä voi vahvistaa ja 
tukevoittaa itse järjestelmää parhaana tapana hillitä CO2-päästöjä globaalisti.  
 
Komitea pitää ehdotusta realistisena. Siinä tunnustetaan, että lentomatkustamisen ja -liikenteen 
jatkuvaan kehittämiseen kohdistuu voimakkaita poliittisia, taloudellisia ja kuluttajalähtöisiä 
paineita, mutta pyritään kuitenkin siihen, että yksi ilmailun suurimmista ulkoisista haitta-
vaikutuksista kompensoitaisiin EU:n päästökauppajärjestelmään sisältyvän markkinamekanismin 
avulla. 
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ETSK kannattaa kaikkien Euroopasta lähtevien ja sinne saapuvien lentojen sisällyttämistä 
päästökauppajärjestelmään vuodesta 2012 alkaen. Päästöjen enimmäismäärää, joka aiotaan asettaa 
suurin piirtein vuoden 2005 tasolle, tulisi komitean mielestä kuitenkin supistaa, ja sen tulisi 
vastata paremmin sitä tasoa, jota muilta EU:n päästökauppajärjestelmään osallistuvilta aloilta 
vaaditaan. 
 
Komitea tunnustaa kysymyksen monitahoisuuden, mutta pitää ehdotusta silti hiukan 
vaikeaselkoisena. Siinä ei komitean mielestä tuoda selvästi esille ehdotuksen vahvoja puolia. 
Ehdotuksessa vedotaan eri tavoin ja eri tasoilla koko EU:hun, yksittäisiin jäsenvaltioihin, eri 
elinkeinoaloihin ja suureen yleisöön. Korostamisen arvoista olisi erityisesti se, että direktiivi voi 
osaltaan edistää ja vahvistaa EU:n päästökauppajärjestelmää. Lisäksi komitea huomauttaa, että 
aktiivista tukea ja täydentäviä toimia tarvitaan myös komission muilta yksiköiltä erityisesti 
liikenteen, energian ja tutkimuksen aloilla. 

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

 
 

• Käytetyt paristot ja akut 
 
− Viite: KOM(2007) 93 lopullinen – 2007/0036 COD – CESE 803/2007  

 
− Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 

 (puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 
 

12. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 
 
• Esteettömän tietoyhteiskunnan tulevaisuus 
 
− Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 
 
− Viite: valmisteleva lausunto – CESE 810/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

ETSK on komission pyynnöstä laatinut valmistelevan lausunnon aiheesta "Esteetöntä 
tietoyhteiskuntaa koskeva tuleva lainsäädäntö" ja kiinnittää siinä erityistä huomiota ikääntyneisiin 
ihmisiin. 
 
Lausunnossa pyritään ennen kaikkea kartoittamaan, missä muodossa annettavan johdetun 
oikeuden pohjalta EU voi päästä tavoitteeseensa eli tehdä yhteiskunnan rakenteista kaikilta osin 
osallistava nopeasti muuttuvassa taloudellisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. 
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ETSK katsoo olevan ensiarvoisen tärkeää toimia esteettömän tietoyhteiskunnan edistämiseksi 
yhteisön tasolla, sillä viime vuosina on tapahtunut merkittäviä poliittisia ja sosiaalisia muutoksia. 
Tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuus on asetettava julkisissa palveluissa 
kansalaisoikeuden asemaan. 
 
Yhteisön toimintaan on sisällyttävä lainsäädäntöväline, jolla vahvistetaan nykyistä lainsäädäntöä 
ja johon liittyy muita, ei-sitovia toimenpiteitä politiikan eri lohkoilla, sillä yhteisön toiminta tuo 
alalle lisäarvoa. 
 
Asianmukaisen esteetöntä tietoyhteiskuntaa koskevan politiikan toimeenpanon kannalta on 
tärkeää, että järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatiot osallistuvat toimintaan, sillä näin 
vauhditetaan esimerkiksi toimintamalleihin ja yhteissääntelyyn liittyviä toimenpiteitä. 

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

13. KOULUTUS 
 
• Elinikäinen oppiminen 
 
− Esittelijä: José Isaías Rodríguez García-Caro (työnantajat – ES) 
 
− Viite: KOM(2006) 479 lopullinen – 2006/0163 COD – CESE 806/2007 
 
− Avainkohdat: 
 

Komitea pitää tarpeellisena ehdotusta luoda eurooppalainen tutkintojen viitekehys, sillä 
tutkintojen ja ammattipätevyyden asianmukainen avoimuus edistää unionin sisällä tapahtuvaa 
liikkuvuutta sekä mahdollistaa sääntöjenmukaisen ja yleisen pääsyn eurooppalaisille 
työmarkkinoille.  
 
ETSK panee merkille, että ehdotus on päätetty hyväksyä suosituksena, joka Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 249 artiklan mukaan ei ole oikeudellisesti sitova. 
 
ETSK katsoo, että mallin ja etenkin ammattitutkintojen kuvausta on selkiytettävä ja 
yksinkertaistettava, jotta sekä kansalaisten että yritysten ja asiantuntijoiden on ylipäätään 
helpompi ymmärtää niitä. 

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

_____________ 


