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Eurooppa-valmistelukunnan varapuheenjohtaja Jean-Luc Dehaene  osallistui 26. ja 27. maaliskuuta 
2003 pidettyyn täysistuntoon. 
 
 

1 LISSABONIN STRATEGIA 
 

• Euroopan työllisyysstrategia 
− Esittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 

 

− Viite: KOM(2003) 6 lopullinen – CESE 405/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK suhtautuu myönteisesti uuden työllisyysstrategian kolmeen toisiinsa liittyvään tavoitteeseen, 
jotka ovat täystyöllisyys, työn laadun ja tuottavuuden parantaminen sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden edistäminen työmarkkinoilla. 
 
Keskeisiä tekijöitä Euroopan uuden työllisyysstrategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta ovat 
henkiseen pääomaan investoiminen sekä elinikäisen oppimisen kehittäminen. ETSK ehdottaa, että 
Euroopan työllisyysstrategiaan sisältyvien, vuoteen 2010 tähtäävien määrällisten tavoitteiden tulisi 
olla esitettyä korkeampia. 
 
Tulee luoda suuntaviiva, jonka yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota työttömien ja 
pitkäaikaistyöttömien, vammaisten, naisten, nuorten ja etnisten vähemmistöjen tilannetta helpottaviin 
ennaltaehkäiseviin ja aktiivisiin toimiin. Tavoitteena tulee olla sellaisten tekijöiden poistaminen, jotka 
haittaavat kyseisten ryhmien pääsyä työmarkkinoille  ja korkealaatuisiin työpaikkoihin sekä niissä 
pysymistä. 
 
Vammaisten tilanne edellyttää integroitua institutionaalista lähestymistapaa, johon sisältyy muun 
muassa työllisyyden suuntaviivan 7 vahvistaminen, tehokkaiden kannustinjärjestelmien luominen 
niiden työnantajien palkitsemiseksi, jotka työllistävät vammaisen, sekä edellytyksien luominen sille, 
että vammaiset voivat perehtyä uuteen teknologiaan. 
 
Lisäksi tulee luoda suuntaviiva, jonka tavoitteena on pimeän työn muuttaminen vaiheittain laillisiksi 
työpaikoiksi sekä harmaan talouden muuttaminen lailliseksi taloudelliseksi toiminnaksi. Myös 
yritysten kehittämistä suosivan toimintaympäristön luomiseksi ja yrittäjyyden vahvistamiseksi tulisi 
luoda suuntaviiva. 
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Lisäksi tulee laatia suuntaviiva, jonka tavoitteena on muuttovirtojen hallinta ja maahanmuuttajien 
kotouttaminen yhteiskuntaan työelämästä käsin. 
 
ETSK kehottaa jäsenvaltioiden parlamentteja osallistumaan Euroopan työllisyysstrategiaan liittyviin 
menettelyihin. Se, että jäsenvaltioiden parlamentit keskustelisivat Eurooppalaiseen 
työllisyysstrategiaan liittyvistä kansallisista toimintasuunnitelmista ja hyväksyisivät ne kansallisten 
työllisyysbudjettien vuosittaisen käsittelyn yhteydessä, parantaisi varmasti myös työllisyyspolitiikan 
laatua ja auttaisi samalla sisällyttämään työllisyyspolitiikan nykyistä paremmin jäsenvaltioiden ja 
unionin muihin politiikkoihin. 
 

− Yhteyshenkilö: Susanne Johansson 
 (puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
 

• Talouspolitiikan laajat suuntaviivat 
− Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – F) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 410/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea korostaa, että unionin talouskasvun dynamiikka on asetettava etusijalle, sillä siitä riippuu 
myös työllisyystilanteen kohentuminen. Talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja koskeva 
tavoitteenasettelu on määriteltävä täsmällisemmin, suuntaviivoja on sovellettava tehokkaammin ja 
ne on rajattava johdonmukaisemmin. 
 
Talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen johdonmukaisempi rajaaminen edellyttää sisämarkkinoiden 
toteuttamisen nopeuttamista tietyillä painopistealueilla luottamuksen ja kasvun varmistamiseksi. 
Myös Lissabonissa päätetyt uudistukset on käynnistettävä uudelleen, säädöskäytännön 
yksinkertaistaminen mukaan luettuna. Talouden hallintotapaa koskevia määräyksiä olisi 
vahvistettava tulevassa perussopimuksessa, jota Eurooppa-valmistelukunta valmistelee. 
 

− Yhteyshenkilö: Katarina Lindahl 
 (puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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• Koulutuksen eurooppalaiset vertailuarvot 
− Esittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 

 

− Viite: KOM(2002) 629 lopullinen – CESE 406/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa selvästi komission ehdotusta eurooppalaisten vertailuarvojen määrittämisestä 
koulutusjärjestelmille. Komitea katsoo, että komission ehdotus edistää omalta osaltaan työläitä ja 
pitkään jatkuneita pyrkimyksiä aloittaa unionin tasolla käytävä keskustelu koulutukseen liittyvien 
käsitteiden selkeyttämisestä sekä koulutustavoitteiden selventämisestä ja lähentämisestä. Tätä 
pyrkimystä tulee vahvistaa entisestään, sillä se liittyy suoraan Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamiseen, ja kyseisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää nykyaikaisten koulutus-
järjestelmien kehittämistä sekä tarkkaan määritettyjen yhteisten koulutustavoitteiden asettamista. 
 
ETSK suhtautuu lisäksi myönteisesti kuuteen erityiseen eurooppalaiseen vertailuarvoon, jotka 
komissio esittää neuvoston hyväksyttäviksi perustamissopimuksen 149 ja 150 artiklan puitteissa. 
Komitea kiinnittää kuitenkin huomiota yhteen huomattavaan puutteeseen: ehdotuksessa ei ole otettu 
huomioon sitä, mitä on sovittu (14. helmikuuta 2002 pidetty neuvoston kokous) kolmesta 
strategisesta tavoitteesta sekä niihin liittyvien kolmentoista tavoitteen saavuttamiseen tähtäävästä 
yksityiskohtaisesta työohjelmasta.  
 
Tämän takia ETSK pitää välttämättömänä – varsinkin kun valmistava työkin on jo tehty –, että 
ainakin strategisen tavoitteen 3 (koulutusjärjestelmien lähentäminen ympäröivään maailmaan) 
liitännäistavoitteet lisätään hyväksyttäviksi esitettävien eurooppalaisten vertailuarvojen joukkoon. 
 
ETSK katsoo, että elinikäiseen oppimiseen osallistumista koskeva eurooppalainen vertailuarvo tulee 
muuttaa ehdotettua kunnianhimoisemmaksi. Yksi kunnianhimoinen mutta välttämätön tavoite on, 
että vertailussa tällä hetkellä heikoiten menestyvä maa olisi vuonna 2010 samalla tasolla parhaan 
maan kanssa. 
 
ETSK katsoo lisäksi, että tulee ottaa käyttöön myös julkisten koulutusmenojen BKT-osuutta 
koskeva eurooppalainen vertailuarvo. Unionin nykyisen keskiarvon (5 prosenttia) muuttaminen 
vuoteen 2010 mennessä vähimmäistavoitteeksi saattaisi nopeuttaa kehitystä Lissabonin strategisen 
tavoitteen edellyttämällä tavalla. 
 

− Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• eLearning-ohjelma 
− Esittelijä: José Isaías Rodríguez García-Caro (työnantajat – E) 

 

− Viite: KOM(2002) 751 lopullinen – 2003/0303 COD – CESE 404/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea suhtautuu myönteisesti käsillä olevaan ehdotukseen päätökseksi, josta on pyydetty 
komitean lausunto, mutta katsoo toisaalta, etteivät ohjelmaan varatut määrärahat mitenkään riitä 
rahoittamaan näin kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamista. Komitea suosittaakin, että 
ohjelmatoimet keskitetään kahteen toimintalinjaan: digitaaliajan kahtiajaon torjumiseen sekä 
Internet-pohjaiseen ystävyyskoulutoimintaan. 
 
Komitea pitää tärkeänä, että alan hankkeita rahoitetaan edelleen yhteisön muiden välineiden avulla, 
mutta samalla vältetään päällekkäisyyttä nykyisten ohjelmien kanssa. 
 
Komitean mielestä tulee tukea kaikkia toimia, joilla voidaan välttää tiettyjen väestöryhmien 
syrjäytyminen joko asuinpaikan, sosiaalisten seikkojen, sukupuolen, iän tai muun syyn vuoksi.  
 

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

2 KULUTTAJIEN TERVEYS, TURVALLISUUS JA SUOJELU 
 

• Kuluttajavalistus 
− Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – E) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 397/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

On asetettava pysyvä asiantuntijatyöryhmä, jonka jäsenillä on koulutuskokemusta ja jotka ovat 
perehtyneet pedagogiikan lisäksi myös kuluttamiseen. On pidettävä huolta siitä, että ryhmä toimii 
aktiivisesti ja että sen jäsenet pystyvät systematisoimaan eri maissa tehdyn työn ja laatimaan 
tarpeelliset selonteot Amsterdamin sopimuksessa mainitun kuluttajien koulutuksen edistämiseksi ja 
syventämiseksi. 
 



- 5 - 

 

Greffe CESE 58/2003 (fr,de,en,it→fi)MK/LV/mm .../... 

Komission olisi laadittava suunnitelma Euroopan laajuisten kuluttajavalistusta edistävien verkostojen 
vakiinnuttamiseksi ja sisällytettävä suunnitelmaan laajoja pysyväishankkeita. 
 
Olisi perustettava tietopankki, johon kerätään kaikki komission viime vuosina rahoittamista toimista 
saadut kokemukset ja mahdollisesti jäsenvaltioiden merkittävimmät kokemukset. Näin muut maat 
(myös ehdokasmaat) voivat käyttää tietopankkia ja tehostaa kuluttajavalistusta edistävää 
yhteistyötä, tiedonlevitystä ja toiminnan aktivoimista. 
 
On tutkittava mahdollisuuksia käynnistää virtuaalinen kuluttajavalistus, jossa hyödynnetään uuden 
teknologian mahdollisuuksia ja muissa maissa asiasta saatuja kokemuksia. Olisi toivottavaa, että 
virtuaalivalistuksessa otettaisiin myös huomioon eritasoiset Euroopan laajuiset opetuskokemukset, 
kuten Erasmus-hanke. 
 
Komission on tehtävä ehdotuksia, jotta 
 

− kuluttajavalistus yleistyy niin, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat harjoittaa oikeuttaan ja 
velvollisuuttaan kouluttaa ja valistaa itseään kuluttajina 

− koulutustoiminnan koordinointi tehostuu ja toimitetaan asianmukaista opetusmateriaalia, jossa 
huomioidaan myös Internetin käyttö; näin voidaan ottaa huomioon eurooppalaisten kuluttajien 
erilainen tausta 

− aikuiskouluttajat ja muita heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä kouluttavat tahot saavat 
koulutusta 

− kuluttajajärjestöjen sekä muiden kuluttajaelinten ja -instituutioiden jäsenille taataan jatkuva, 
korkealaatuinen koulutus. 

 

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

• Ydinturvallisuus 
− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – D) 

 

− Viite: KOM(2003) 32 lopullinen – 2003/0021–0022 CNS – CESE 411/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK tunnustaa yhteisön lähtökohtaisen toimivallan ydinlaitosten turvallisuuden sekä 
radioaktiivisen jätteen käsittelyn alalla ja tukee aloitetta etenkin ehdokasmaiden integraatiota 
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ajatellen. Jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisten tähänastiset tehtävät ja vastuualueet tulee 
säilyttää täysin ennallaan. 
 
Yhteisön on käytettävä viitejärjestelmänä IAEA:n määritelmiä ja säännöstöjä, joiden täysimittainen 
ja tinkimätön noudattaminen on taattava. Direktiivin soveltamisessa (menettelyt, 
toimeenpanoaikataulu) tulee pyrkiä sekä olemassa olevien säännösten säilyttämisen ja suunnittelu- 
ja oikeusvarmuuden periaatteiden tasapainoon että korkeimman mahdollisen turvallisuustason 
takaamiseen. Komitea kannattaa komission tavoitetta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävän rahoituksen saatavuus ydinlaitosten käytöstäpoistoon, mutta suosittelee, että 
rahoituskysymys kuuluisi yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
 
Komitea kannattaa komission esitystä siitä, että jokaisen jäsenvaltion on pyrittävä varastoimaan 
maassa syntyvät korkea-aktiiviset jätteet soveltuviin geologisiin muodostelmiin sulkematta pois 
naapurivaltioiden vapaaehtoista tehtäväjakoa. Komitea suosittaa kuitenkin, että jäsenvaltiot laativat 
kunkin loppusijoituspaikan hyväksymisaikataulun joustavaksi ja mukauttavat aikataulut 
jäsenvaltioiden erityisoloihin. 
 

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

• Kaksoisrunkoa koskevien rakennevaatimusten nopeutettu käyttöönotto 
− Esittelijä: Anna Bredima-Savopoulou (työnantajat – EL) 

 

− Viite: KOM(2002) 780 lopullinen – 2002/0310 COD – CESE 415/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK pahoittelee, että Prestige-säiliöaluksen uppoaminen aiheutti uuden ympäristökatastrofin. 
Komitea pahoittelee, ettei sen toistuvia kehotuksia (lausunnot Erika I- ja Erika II -paketteihin) 
ryhtyä useisiin konkreettisiin toimiin ole toteutettu. Komitea katsoo tarpeelliseksi toistaa 
kehotuksensa ja toivoo, että ne otetaan huomioon. 
 
ETSK kannattaa komission tekemää ehdotusta asetukseksi kaksoisrunkoa koskevien 
rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta. 
 
ETSK katsoo lisäksi seuraavaa: 
 



- 7 - 

 

Greffe CESE 58/2003 (fr,de,en,it→fi)MK/LV/mm .../... 

• Prestige-säiliöaluksen tapauksen syitä koskeva tutkinta on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan 
toteuttaa vastaavien tapausten todellisiin syihin suhteutettuja ja niihin puuttuvia järkeviä 
käytännön toimenpiteitä. 

• Toteutettavien toimenpiteiden mahdollisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia tulisi 
arvioida kestävyysnäkökulmasta. 

• Erika I- ja Erika II -paketit on ehdottomasti toteutettava nopeasti ja tinkimättä. Lisäksi komitea 
kehottaa ottamaan pikaisesti käyttöön hätäaluejärjestelmän ja varosuunnitelman, jossa on 
selkeästi määritelty merihätään joutuneita aluksia avustava, mieluiten EU-tason viranomainen 
eli Euroopan meriturvallisuusvirasto. 

• On hyväksyttävä Erika III -toimenpidepaketti, johon sisältyy inhimillinen tekijä 
meriturvallisuuteen vaikuttavana tekijänä. 

 
Komitea katsoo, että raskasöljyjen kuljetusta yksirunkoisissa öljysäiliöaluksissa koskevan kiellon 
suhteen voitaisiin harkita tiettyjä poikkeuksia. 
 
Vakavia sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia ja merenkulun kansainvälistä luonnetta ajatellen EU:n 
jäsenvaltioiden tulisi nopeutettuja menettelyjä käyttäen pyrkiä saattamaan IMO:n kautta yleiseen 
käyttöön yksirunkoisia säiliöaluksia koskeva nopeutettu ja asianmukainen käytöstäpoistoaikataulu. 
EU:n aloitteen IMO:ssa ei tule kuitenkaan muodostaa estettä oikeudelle ja velvollisuudelle 
varmistaa ajoissa asianmukainen ympäristönsuojelu EU:n tasolla. 
 

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

• Nonyylifenolin ja sementin markkinoinnin ja käytön rajoitukset 
− Esittelijä: Michel Nollet (työntekijät – B) 

 

− Viite: KOM(2002) 459 lopullinen – 2002/0206 COD – CESE 399/2003 
 

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

• Tutkimusohjelma / sairaudet 
− Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – F) 

 

− Viite: KOM(2002) 474 lopullinen – 2002/0211 COD – CESE 414/2003 
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− Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 (puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

3 SISÄMARKKINAT 
 

• Yksinkertaistaminen (yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä) 
− Esittelijä: John Simpson (muut eturyhmät – UK) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CESE 398/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Lausunnossa painotetaan yksinkertaistamiseen sekä lainsäädännön ja hallintotavan parantamiseen 
liittyvien kysymysten vakavuutta sekä tarvetta löytää ongelmaan lähitulevaisuudessa tehokas 
ratkaisu. Siinä toistetaan komitean näkemys, jonka mukaan kyse ei ole ensisijaisesti sääntelyn 
purkamisesta. Yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa ei pelkästään valita sääntelyn ja itsesääntelyn 
välillä vaan myös tehokkaan ja yhdenmukaistetun tai huonolaatuisen ja hajanaisen sääntelyn välillä. 
 
Lausunnossa tuetaan yleisesti komission asiakirjojen sisältämiä ehdotuksia ja pidetään erityisen 
tervetulleena säännöllisten vaikutustenarviointien lisäämistä komission vuosittaiseen työohjelmaan. 
Lausunnossa tuetaan varauksetta kuulemismenettelyn laajentamista koskevaa komission ehdotusta: 
kuuleminen tulisi voida järjestää jälkeenpäin, ja  tätä palautetta tulisi olla mahdollista käyttää 
seuraavien säännöllisten vaikutusanalyysien valmisteluprosessin parantamiseksi. 
 
Yhteisön säännöstön kodifiointi voisi pienentää merkittävästi säännösten lukumäärää sekä lisätä 
niiden selkeyttä, johdonmukaisuutta, saatavuutta ja tehokkuutta. Se tulee toteuttaa päättäväisesti ja 
peräänantamattomasti. 
 
Lausunnossa suositetaan, että vaikutusanalyysiprosessin tulee perustua muodolliseen sääntelyn 
vaikutusten arviointiin (Regulatory Impact Analysis). Mikäli säädösehdotukseen tehdyt 
muutosehdotukset mitätöivät alkuperäisen vaikutusanalyysin, niihin tulisi liittää asianmukaisesti 
muutettu vaikutusanalyysi. 
 
ETSK kannattaa komission aikomusta soveltaa vastuullisuuden, suhteellisuuden, avoimuuden ja 
oikeusvarmuuden periaatteita lainsäädännön parantamiseksi. Sellainen hallintotapa, jossa näitä 
periaatteita ei noudateta, ei voi olla todella demokraattinen. ETSK kehottaa Euroopan parlamenttia 
ja neuvostoa sitoutumaan tiukasti samansuuntaisiin toimiin. 



- 9 - 

 

Greffe CESE 58/2003 (fr,de,en,it→fi)MK/LV/mm .../... 

 

− Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 
 (puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

4 ENERGIAPOLITIIKKA 
 

• Energian toimitusvarmuus 
− Esittelijä: Claude Cambus  (työntekijät – F) 

 

− Viite: KOM(2002) 488 lopullinen – 2002/0219–0220 COD, 2002/0221 CNS – CESE 400/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa komission asettamaa tavoitetta määritellä unionin yhteiset suuntaviivat öljyn ja 
maakaasun toimitusvarmuuden alalla. 
 
Öljyn osalta komitea on samaa mieltä ehdotuksesta velvoittaa jäsenvaltiot luomaan keskitetyistä 
varmuusvarastoista huolehtiva elin. Komitea kuitenkin 
 

− suhtautuu erittäin varautuneesti ehdotukseen korottaa varastointivelvoitetta 90 päivästä 
120 päivän kulutusta vastaavaan määrään. Komitea arvioi, että varastojen lisäämiseen liittyville 
ylimääräisille kustannuksille ei saataisi riittävää vastinetta. 

− suhtautuu varautuneesti myös ajatukseen, että varmuusvarastoja hyödynnettäisiin öljynhintaan 
vaikuttamiseksi tilanteessa, jossa öljypulaan varautuvat ostajat täydentävät varastojaan, minkä 
seurauksena hinta nousee. 

− katsoo, että öljyn mahdollisiin toimituskriiseihin liittyvät unionin toimet tulee toteuttaa 
kansainvälisen energiajärjestön piirissä, jotta niiden painoarvo olisi riittävä ja jotta niillä saataisiin 
aikaan tulosta. 

 
Maakaasuun liittyen komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että toimijoille asetettavien 
toimitusvarmuuden takaamista koskevien sääntöjen laatimisen tulee kuulua jäsenvaltioiden 
vastuualaan. 
 
Komitea epäilee vaikutuksia, joita alan uusien toimijoiden vapauttamisella toimitusvarmuuden 
takaamiseen tähtäävistä määräyksistä mahdollisesti on. Se esittääkin kysymyksen jättämistä 
jäsenvaltioiden vastuulle. 
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− Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 (puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5 TEOLLISUUSPOLITIIKKA 
 

• Vuosittaiset terästilastot 
− Yleisesittelijä:  Antonello Pezzini (työnantajat – I) 

 

− Viite: KOM(2002) 584 lopullinen – 2002/0251 COD – CESE 413/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

1 Tässä hiljattain perustetun neuvoa-antavan valiokunnan "teollisuuden muutokset" 
valmistelemassa ensimmäisessä lausunnossa komitea kannattaa komission ehdotuksen yleistä 
lähtökohtaa ja sen perusteluita. Tarkoituksena on pyrkiä varmistamaan sellaisten teräsalan 
avaintilastojen tuottaminen, jotka palvelevat täysin institutionaalisten päättäjien, teollisuuden, 
maailmanlaajuisen tuotantoverkoston, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun sekä 
ajanmukaistamisen ja rationalisoinnin tarpeita etenkin liittyvissä maissa. 
 
2 Ehdotetut kyselylomakkeet eivät ehkä kuitenkaan sovellu mittaamaan tehokkuutta, säästöä ja 
kestävää kehitystä. Euroopan ympäristövirasto voisi tässä tapauksessa toimittaa täydentäviä 
tilastoja oman tiedonkeruutyönsä yhteydessä. Täydentävät tilastot tulisi kuitenkin nivoa kattavaan ja 
oikein ajoitettuun kehykseen, joka palvelisi teräsalan tulevia poliittisia strategioita. 
 
3 Terästä hyödyntävien alojen teräksenkulutusta koskevat tiedot ovat tärkeitä sekä kuluttajille 
että tuottajille. Lisäksi käytettävissä voisi olla myös maa- ja tuotekohtaisia toimintaindikaattoreita 
sekä asiakasaloja ja tilausennusteita koskevia muita indikaattoreita.  
 
4 Eurostatin kuormittamisen välttämiseksi komission yksiköt, etenkin yritystoiminnan pääosasto, 
voisivat kerätä kyseiset tiedot tiedonkeruu- ja analyysitoimintansa yhteydessä. Yritystoiminnan 
pääosasto voisi komitean mielestä myös laatia säännöllisesti koordinoidun analyysin Euroopan 
terästeollisuuden kilpailukyvystä etenkin liittyvien maiden osalta. Analyysissä tulisi käsitellä  myös 
alan työllisyysnäkymiä ja -tarpeita. 
 
5 Ehdotuksessa ei mainita liittyviä maita eikä niihin vaikuttavia tulevia yhteisön politiikkoja 
koskevia tilastoja. Näin ollen nykyistä kohdennetummat toimet vaikuttavat tarpeellisilta liittyvien 
maiden tilastojen parantamiseksi ja uudistamiseksi. 
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− Yhteyshenkilö: José Miguel Colera Rodriguez 
 (puh. +32 (0)2 546 9629 – sähköposti: 
josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

6 ULKOSUHTEET 
 

• Ihmiskasvoinen WTO – ETSK:n ehdotukset 
− Esittelijä: Dimitrios N. Dimitriadis (työnantajat – EL) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 412/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

WTO joutuu nyt tekemään päätöksiä, joiden yhteydessä sen tulee ottaa vakavasti huomioon 
maailmantalouden uudet olosuhteet (joihin vaikuttavat esim. kaupan vapauttamisen 
aiheuttamat ongelmat, ympäristöongelmat ja maatalouden rakennemuutokset) sekä 
kansainvälisen yhteisön kyvyttömyys ratkaista vaikeita humanitäärisiä ja sosiaalisia 
ongelmia (jotka liittyvät esim. sosiaaliseen epätasa-arvoon, köyhyyden lisääntymiseen ja 
vaarallisiin tauteihin). 
 
Tämän WTO-aiheisen ETSK:n lausunnon tarkoituksena on osallistua rakentavalla tavalla 
maailmanlaajuiseen vuoropuheluun sekä edistää komission tämänhetkisiä pyrkimyksiä, joiden 
tavoitteena on tehdä kyseisestä kansainvälisestä järjestöstä nykyistä ihmiskasvoisempi, jotta 
voidaan vastata kehitysmaiden sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden esittämiin oikeutettuihin 
vaatimuksiin. Kyseiset tahot arvostelevat Maailman kauppajärjestöä herkkyyden, avoimuuden, 
sopeutumiskyvyn ja joustavuuden puutteesta. 
 
ETSK ehdottaa seuraavaa: 
 

• WTO:lle tulee luoda parlamentaarinen ulottuvuus, ja tavoitteena on laajentaa demokraattista 
vuoropuhelua sekä varmistaa, että vaaleilla valituilla edustajilla on todellisia mahdollisuuksia 
vaikuttaa järjestön toimintaan. 

• WTO:n ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä tulee aloittaa 
institutionalisoitu vuoropuhelu. Tämä edellyttää kyseisten toimijoiden aseman vahvistamista ja 
tunnustamista sekä yhteydenpitoa koskevien erityisten järjestelmällisten toimintasääntöjen 
luomista. 
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• WTO:n tulee aloittaa institutionalisoitu vuoropuhelu muiden kansainvälisten organisaatioiden 
(esim. YK, Maailmanpankki, IMF, OECD ja ILO) sekä kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa. 

• Vähiten kehittyneiden maiden asemaa tulee jatkuvasti vahvistaa siirtämällä niiden käyttöön 
voimavaroja ja taitotietoa, jotta niillä olisi todelliset mahdollisuudet osallistua WTO:n toimintaan 
tavalla, joka tuottaa tuloksia. 

 
ETSK ehdottaa, että komitea ryhtyy itse koordinoimaan talous- ja sosiaalineuvostojen osallistumista 
WTO:ta koskevien kysymysten käsittelyyn niissä maailman maissa, joissa kyseisiä elimiä on 
toiminnassa (esimerkiksi Afrikan maiden sekä Kiinan talous- ja sosiaalineuvostot). Tämä voisi 
tapahtua laatimalla yhteisiä lausuntoja, jotka esitetään WTO:n ministerikokouksissa 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kannanottoina. 
 

− Yhteyshenkilö: Jean-François Bence 
 (puh. +32 (0)2 546 9399 – sähköposti: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

7 VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN 
PERUSTUVA EUROOPPALAINEN ALUE 

 

• Vammaisten oikeudet 
− Esittelijä: Miguel Ángel Cabra de Luna (muut eturyhmät – E) 

 

− Viite: KOM(2003) 16 lopullinen – CESE 407/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ilmaisee tyytyväisyytensä Euroopan komission tiedonantoon, 
sillä nykyisten kansainvälisten ihmisoikeussäädösten vammaisille tarjoama suojelu on riittämätöntä. 
Komitea kannattaa siirtymistä entisestä lääketieteellisestä toimintamallista sosiaalisempaan, 
ihmisoikeuslähtöiseen toimintamalliin. 
 
ETSK:n mielestä oikeudellisesti sitova väline tulisi laatia yleissopimuksen muotoon ja siihen tulisi 
sisällyttää erityinen määräys, jossa todetaan, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmalliset ja koskevat 
siten kaikkia ihmisiä, myös vammaisia ja kroonisesti sairaita. Lisäksi se katsoo, että sopimuksessa 
olisi tähdennettävä, että valtioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
vammaisten mahdollisuus käyttää oikeuksiaan. 
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ETSK pitää erityisen tärkeänä, että EU ottaa tilapäiskomitean seuraavassa kokouksessa itselleen 
johtavan roolin. Komitea ehdottaa EU:n puheenjohtajavaltiolle, että se pyrkii määrittämään EU:n 
kaikkien jäsenvaltioiden ja jäseniksi liittyvien valtioiden yhteisen kannan. Järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan edustajana ETSK edellyttää, että se kutsutaan osallistumaan aktiivisesti 
aihetta koskevaan EU:n toimintaan. 
 

− Yhteyshenkilö: Susanne Johansson 
 (puh. +32 (0)2 546 9619 – sähköposti: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset 
opiskelua, ammattikoulutusta tai vapaaehtoistyötä varten 

− Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työnantajat – E) 
 

− Viite: KOM(2002) 548 lopullinen – 2002/0242 CNS – CESE 403/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK suhtautuu myönteisesti komission omaksumaan lähestymistapaan sen säätäessä 
maahantulon laillisista väylistä ja pitää ehdotetun direktiivin sisältöä yleisesti ottaen hyvänä. 
 
ETSK:n mielestä on myönteistä, että opiskelijoille myönnetään mahdollisuus täydentää opintojaan 
muussa kuin alkuperäisen maahantuloluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa. 
 
ETSK korostaa erästä perusajatusta: kun unionin ulkopuolisten maiden nuoret kouluttautuvat 
Euroopassa, koulutuksen on omalta osaltaan edistettävä kyseisten maiden kehitystä, eikä se saa 
muodostua niille uudeksi ongelmaksi. Samalla komitea kuitenkin yhtyy komission käsitykseen siitä, 
että aivovuodon lisääntyminen on estettävä. 
 
ETSK suhtautuu myös erittäin myönteisesti siihen, että opiskelijoille ja harjoittelijoille myönnetään 
oikeus tehdä työtä ja komitea toivoo, että sama oikeus annettaisiin myös palkattomille 
harjoittelijoille. 
 

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

8 VEROTUS 
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• Sähkön ja kaasun luovutuspaikkaa koskevat säännöt 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – I) 

 

− Viite: KOM(2002) 688 lopullinen – 2002/0286 CNS – CESE 409/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Se esittää 
kuitenkin tiettyjä ehdotusta koskevia varauksia. 
 
Komitea ehdottaa, että sähkön tai kaasun toimittaminen muuhun kuin myyjän sijoittautumis-
jäsenvaltioon sijoittautuneelle henkilölle tulisi verottaa siinä jäsenvaltiossa, jossa energia kulutetaan, 
mikäli henkilö ei hanki kyseistä tavaraa jälleenmyyntiin. Verovelvolliseksi tulisi katsoa ostaja, jos 
hän on ilmoittautunut alv-rekisteriin kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos hän ei ole rekisteröitynyt 
arvonlisäveron maksajaksi, vero pitäisi kantaa myyjältä, jonka on ilmoittauduttava kyseisen 
jäsenvaltion alv-rekisteriin. 
 
Komitea korostaa, että tiettyjä komission ehdotustekstissä käytettyjä ilmauksia on selkiytettävä ja 
tarkennettava. 
 

− Yhteyshenkilö: Pawel Olechnowicz 
 (puh. +32 (0)2 546 9972 – sähköposti: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 

9 KALASTUS 
 

• Kalavarat / Välimeri 
− Esittelijä: Eduardo Chagas  (työntekijät – P) 

 

− Viite: KOM(2002) 535 lopullinen – CESE 402/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea pitää hyvin kiinnostavana komission tiedonantoa sekä siinä esitettyjä menettelyitä yhteisen 
kalastuspolitiikan uudelleen arvioimiseksi Välimeren alueella kolmen vuoden kuluessa. Tämän 
uudelleenarvioinnin seurauksena esimerkiksi YKP:n nykyisten hoitokeinojen valikoima otettaisiin 
kokonaisuudessaan käyttöön. 
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Komitea painottaa tiedonannossa esitettyä ajatusta, jonka mukaan yhteisön tasolla toteutettavat 
toimet kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi syntyvät toimijoiden ja työmarkkinaosapuolien jo 
olemassa oleviin tai asiaa varten perustettuihin elimiin osallistumisen sekä niiden välisen laajan 
keskustelun tuloksena. Välimeren alueellisen neuvoa-antavan neuvoston perustaminen – kuten 
kyseisessä tausta-asiakirjassa esitetään – voi olla merkittävä askel oikeaan suuntaan. ETSK 
huomioi lisäksi mielenkiinnolla toimenpiteet Välimeren alueen kalastajien yhteenliittymän 
perustamiseksi korostaen sitä, että keskeisimpien toimijoiden, erityisesti laivanvarustajien ja 
työntekijöiden edustajien, on osallistuttava tähän prosessiin. 
 
Asianmukaisten ympäristöolosuhteiden turvaaminen kalavarojen suojelemiseksi vaatii yleisellä 
tasolla aktiivista ympäristönäkökohtien huomioonottamista, saastumista ehkäiseviä toimia sekä 
biotooppien suojelua. Tämä on erityisen kiireellistä Välimeren alueella sen erityispiirteiden vuoksi. 
 
Säilyttämistä, rakenteita ja markkinoita koskevien osa-alueiden täysipainoinen soveltaminen 
Välimeren alueella – vaikkakin tilanteen ja todellisuuden sanelemin mukautuksin – aiheuttaa 
sosiaalisia seuraamuksia niille, jotka toimivat tällä alalla ja hankkivat siitä elantonsa. 
 
ETSK mielestä sosiaalinen ulottuvuus on ratkaiseva ja uskottavuutta lisäävä osatekijä yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisessa Välimeren alueella, ja komitea katsoo, että se on otettava 
kokonaisvaltaisesti huomioon. 
 

− Yhteyshenkilö: Silvia Calamandrei 
 (puh. +32 (0)2 546 9657 – sähköposti: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Muutos – merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus 
− Esittelijä: Eduardo Chagas  (työntekijät – P) 

 

− Viite: KOM(2003) 1 lopullinen – 2003/0001 COD – CESE 401/2003 
 

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

10 RAKENNERAHASTOT 
 

• Rakennerahastojen ohjelmakausi 2000–2006 / Urban-aloite 
− Esittelijä: Bruno Di Odoardo (työntekijät – I) 
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− Viite: KOM(2002) 308 lopullinen – CESE 408/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen laajentaa Urban-aloitetta lisäämällä Urban 
II -aloitteen piiriin kuuluvien ohjelmien määrää sekä yksinkertaistamalla samalla hallintomenettelyjä.  
 
Lisäksi komitea suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen edistää Urban-rahoitusta saavien kaupunkien 
välistä kokemustenvaihtoa sekä päätökseen kohdentaa 40 % suunnitelluista menoista rakennetun ja 
muun ympäristön kunnostamiseen. 
 
Komitea painottaa, että paikallisyhteisöjen kutsuminen mukaan ohjelmien suunnitteluun, hallintaan ja 
valvontaan on erittäin tärkeää. Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että julkisia ja 
yksityisiä resursseja käytetään siten, että niiden yhteisvaikutukset ovat mahdollisimman suuret. 
 
Komitea katsoo lausunnossaan, että Urban-aloitteessa on tulevaisuudessa keskityttävä edistämään 
asianmukaista asuntopolitiikkaa sekä parannettava toimien kohdealueilla tarjottavien palvelujen 
määrää ja laatua. Lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat ongelmat tulee määrittää yhdeksi 
painopistealaksi. 
 
Lopuksi komitea painottaa jälleen kerran sen varmistamisen merkitystä, että uusiin 
kaupunkimuotoihin kohdennetaan Urban-aloitteessa kokeellisia ja innovatiivisia toimenpiteitä, joilla 
pyritään hallitsemaan taajamien levittäytymistä sekä ottamaan käyttöön kyseisten alueiden 
elvyttämiseen tähtääviä toimintalinjoja. 
 

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

 


