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ETSK:n 21.–23. tammikuuta 2003 järjestettyyn täysistuntoon osallistuivat Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltio Kreikan edustajana maan kehitysministeri  Akis Tsohatzopoulos sekä Euroopan 
komission varapuheenjohtaja Loyola  de Palacio. 
 

Ministeri Tsohatzopoulos esitteli Kreikan puheenjohtajuuskauden ohjelman. Loyola de Palacio 
esitteli komission työohjelman ja painotti erityisesti liikennekysymyksiä. Täysistunnossa käyttivät 
puheenvuoron myös Kiinan talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja ja Kiinan kansan neuvoa-
antavan poliittisen konferenssin (Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC) 

varapuheenjohtaja Jinhua Chen sekä Euroopan vammaisfoorumin varapuheenjohtaja Bas Treffers . 
 
 

1 KILPAILUPOLITIIKKA JA VEROTUS  
 

• XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus  

Esittelijä: Paulo Barros Vale   (työnantajat – P) 
 

− Viite: KOM(2002) 462 lopullinen – CESE 69/2003 fin 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea painottaa, että kilpailusääntöjen täytäntöönpano on ensiarvoisen tärkeää 
yhteismarkkinoiden talouden toiminnalle sekä yksi komission keskeisistä tehtävistä. Kertomuksessa 
tähdennetään kilpailupolitiikan merkittävää asemaa luotaessa Euroopan taloudelle yhä vakaammat 
ja oikeudenmukaisemmat toimintapuitteet. Tämän tehtävän merkitys korostuu talouden 
globalisaation edetessä.  
 
Seuraavaa laajentumista silmällä pitäen komitea pitää välttämättömänä, että komissio kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota ehdokasvaltioihin varmistaakseen, että koko EU:n alueella sovelletaan 
samoja sääntöjä yhtä tehokkaasti.  
 
Lausunnossaan komitea käsittelee yksityiskohtaisesti mm. seuraavia kilpailupolitiikkaan liittyviä 
seikkoja: 
 

• ehdokasmaiden valmistautuminen kilpailuun 

• sisämarkkinoiden vahvistaminen ja yritysten toimintamahdollisuuksien yhdenvertaisuuden 
takaaminen  

• ilmoitusten vapaaehtoisuus ja oletus sopimusten laillisuudesta kilpailusääntöjen 
yhdenvertaiseksi soveltamiseksi 

• komission tutkimusvaltuuksien tarkistamisen ja laajentamisen on välttämättömyys 
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• toimivallan automaattinen myöntäminen yhteisölle  

• eri maiden kilpailuviranomaisten ja/tai taloudellisten ryhmittymien yhteistyö 

• vähämerkityksiset sopimukset (de minimis) sekä hallinnollisten muodollisuuksien 
vähentäminen 

• kilpailun intensiteettiä lisäävät järjestelyt etenkin hyvin säädellyillä markkinoilla  

• kilpailulainsäädännön ja kantelua koskevien menettelytapojen  nykyistä laajempi tunnetuksi 
tekeminen kansalaisten parissa  

• pk-yritysten ja suuryritysten välinen kilpailu, syrjäisten ja/tai epäedullisessa asemassa 
olevien ja maantieteellisesti paremmin sijaitsevien alueiden välinen kilpailu, köyhien ja 
rikkaiden maiden välinen kilpailu ja etenkin eurooppalaisen ja amerikkalaisen oikeudellisen 
kehyksen ja kirjanpitolainsäädännön välinen kilpailu 

• EU:n sulautuma-asetuksen tarkistaminen ja yhteistyö kansainvälisten osapuolten kesken 

• jäsenvaltioiden viranomaisten osallistuminen yrityskeskittymäjärjestelyihin 

• valtiontukien tehokas valvonta varojen tuloksellisen käytön varmistamiseksi 

• vakavat puutteet, jotka johtuvat saatavilla olevaan valtionapuun liittyvien kattavien tietojen 
puutteesta tai rakenteesta 

• komission pääosastojen välisen yhteistyö puute vapaata kilpailua edistävän yhteisen  
politiikan hahmottelussa. 

 

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

 
 

• Kaasuöljyyn sovellettava erityinen verotusjärjestelmä 

Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – F) 
 

− Viite: KOM(2002) 410 lopullinen – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa ehdotetun direktiivin kaikkia säännöksiä ja esittää lisäyksiä, jotka voidaan tiivistää 
seuraavasti:  

• Lyhennetään siirtymäaikaa yhdellä tai kahdella vuodella, jotta perusverokanta 
saavutettaisiin vuonna 2008 tai 2009.  

• Otetaan käyttöön Sveitsissä sovellettavan kaltainen jä rjestelmä maksujen keräämiseksi 
unionin talousarvioon EU:n ulkorajat ylittäviltä ulkomaisilta kuorma-autoilta.  
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• eurooppalainen infrastruktuurirahasto, johon saadaan tuloja kantamalla Perustetaan 
polttoaineesta unionille veroa 1 sentti litraa kohden ja perimällä ulkomaisilta kuorma-
autoilta maksuja.  

• Annetaan tällä tavoin kerätyn rahaston hallinta Euroopan investointipankille, joka jakaa 
rahastosta tukea ja antaa lainojen korkohyvityksiä liikenneinfrastruktuuria koskeville 
ensisijaisille hankkeille.  

 
 

− Yhteyshenkilö: Katarina Lindahl 
 (puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
 

2 MAATALOUS JA YMPÄRISTÖ 
 
• Torjunta-aineiden kestävä käyttö  

Esittelijä: Staffan Nilsson (muut eturyhmät – S) 
 

− Viite: KOM (2002) 349 lopullinen – CESE 68/2003 fin 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa komission pyrkimystä kehittää torjunta-aineiden käyttöä koskeva strategia 
komission tiedonannossa hahmoteltujen periaatteiden mukaisesti. Strategiaan tulee sisällyttää 
voimassa olevaan direktiiviin jo kuuluvien toimenpiteiden lisäksi kiinteällä ja yhdenmukaisella tavalla 
myös täydentäviä toimia, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet, jotka saattavat johtaa tehtävien 
sekaantumiseen tai talouden toimijoille aiheutuviin liiallisiin kustannuksiin. Lisäksi on syytä kiinnittää 
huomiota viljelmien suojelemiseen muun muassa käyttämällä torjunta-aineita, joiden vaarat ja 
hyödyt tulee arvioida vankoin tieteellisin perustein.  
 
Tulevaan strategiaan tulisi esittää seuraavia uusia toimia: 
 
• yhteisten kriteerien ja suuntaviivojen määrittely, vaikka toimintaohjelmien laatiminen tulee 

jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi, jotta on mahdollista soveltaa yleisiä kriteerejä paikallisen 
tilanteen ja ratkaistavina olevien ongelmien luonteen mukaisesti 

• torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien ympäristö- ja terveysriskien vähentämiseen 
tähtäävä maanviljelijöiden, maataloustyöntekijöiden, kausityöntekijöiden ja muiden 
käyttäjien koulutus ja neuvonta, joka rahoitetaan osittain torjunta-aineista tähän 
tarkoitukseen perittävän kohtuullisen maksun avulla. Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
komission tulisi pyrkiä siihen, että vastaavia maksuja otetaan käyttöön myös unionin 
ulkopuolisissa maissa.  
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• huomion kiinnittäminen ennen kaikkea torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvien riskien 
pienentämiseen vähentämällä  samalla käytettävien kemikaalien määrää erityisesti siten, 
että otetaan huomioon maakohtaiset, alueelliset ja paikalliset vaatimukset.  

 
Komitea kannattaa kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevan direktiivin 91/414/ETY 
tarkistamista ja pitää myönteisinä mm. korvaamisperiaatetta ja alueellista testausta koskevia 
ehdotuksia. 

 
 

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

3 VIESTINTÄSTRATEGIA 
 

• Euroopan unionin viestintästrategia  

Esittelijä: Ernst Ehnmark (työntekijät – S) 
 

− Viite: KOM(2002) 350 lopullinen – CESE 72/2003 
 

− Avainkohdat: 
 
Euroopan unionissa alkaa ratkaiseva muutoskausi. Kansalaiset eivät koe saavansa riittävästi tietoa 
EU:n toiminnasta ja menossa olevista tai suunnitelluista muutoksista. Tilanteen korjaamiseksi 
Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen uudeksi ja dynaamiseksi tiedotus- ja viestintäohjelmaksi, 
jossa on neljä ensisijaista tiedotusaluetta. Strategian tarkoitus on parantaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
yhteistä tiedotustoiminnan koordinointia.  
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattaa ehdotusta. Se on hyvä lähtökohta tiedotus- ja 
viestintätoiminnan kehittämiselle. ETSK:lla on kuitenkin huomauttamista kolmesta pääasiallisesta 
kohdasta: 
 

• Strategiassa ei kiinnitetä huomiota rooliin, joka työmarkkinaosapuolilla ja järjestäytyneellä 
kansalaisyhteiskunnalla voi olla EU:n toiminnan viestintäkentässä ja kokonaistiedotuksessa.  

• Ehdotetut neljä pääkohtaa on valittu taiten, mutta luettelosta puuttuvat ympäristö ja kestävä 
kehitys. 

• Strategia tulisi suunnata myös nykyistä selkeämmin koulutussektorille ja nuorisolle. 
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ETSK korostaa lisäksi, että myös jokapäiväisille kysymyksille on löydettävä sija strategiassa, koska ne 
konkretisoivat EU:n toimintaa yksilötasolla. ETSK kehittää itsekin tiedotus- ja viestintätoimintaansa.  

 

− Yhteyshenkilö: Vasco de Oliveira 
 (puh. +32 (0)2 546 9396 – sähköposti: vasco.oliveira@esc.eu.int) 
 

 

4 KIELI JA KULTTUURI 

 
• Kieltenoppiminen ja kielellinen monimuotoisuus 

Esittelijä: Renate Heinisch (muut eturyhmät – D) 
 

− Viite: SEK(2002) 1234 lopullinen – CESE 71/2003 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK:n mielestä on myönteistä ja tulevaisuuteen suuntautunutta, ettei Euroopan komissio pidä 
Euroopan teemavuosia (elinikäinen oppiminen, kielten teemavuosi) erillisinä toimina vaan kartoittaa 
niistä saadut kokemukset ja sisällyttää ne koulutusohjelmiin. ETSK kannattaa tätä menettelytapaa.   
 

Tämän vuoksi ETSK on tyytyväinen siihen, että EU edistää kieltenoppimista. Kielet eivät saa 
muodostua rajoiksi eivätkä estää maailmanlaajuista yhdentymistä ja viestintää. 
 
EU:n on reagoitava tulevaan haasteeseen monikielisenä yhteisönä. Vain siten voidaan säilyttää 
kansojen kulttuuri-identiteetti ja alueelliset erot sekä Euroopan kulttuurin rikkaus. Samalla otetaan 
huomioon läheisyysperiaate. 
 
ETSK:n tehtävä on edistää työntekijöiden liikkuvuutta ja mahdollistaa se, etteivät kieliesteet enää 
haittaa keskinäistä kanssakäymistä ja yhteisvastuullisuutta. Samalla on säilytettävä Euroopan 
kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus. Kaikilla Euroopan kielillä on sama kulttuuriarvo.  
 

− Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

5 VAKUUTUKSET  
 

• Vakuutusyritysten tilinpäätökset 

Yleisesittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – B) 
 

− Viite: KOM(2002) 259 lopullinen – CESE 91/2003 
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− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

6 TUTKIMUS  
  

• Kemialliset aineet 

Yleisesittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – F) 
 

− Viite: KOM(2002) 530 lopullinen – 2002/0231 COD – CESE 75/2003 fin 
 

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

• Hyvä laboratoriokäytäntö 

Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – F) 
 

− Viite: KOM(2002) 529 lopullinen – 2002/0233 COD – CESE 74/2003 
 

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

 
 

 
 

 


