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Toukokuun 14. ja 15. päivänä 2003 pidettyyn täysistuntoon osallistui tulevien jäsenvaltioiden 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia sekä EU:n nykyisten ja tulevien 
jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen edustajia. 
 
 
1 YHTEISEN MAATALOUSPOLITIIKAN TARKISTUS 
 

• YMP:n tarkistus 2003 
− Esittelijä: Rudolf Strasser (muut eturyhmät – A) 

 Apulaisesittelijä: Adalbert Kienle  (työnantajat – D) 
 

− Viite: KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0006–0007 CNS – CESE 591/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa yhteisen maatalouspolitiikan mukauttamista muuttuneisiin vaatimuksiin. ETSK on 
käsitellyt erillisissä oma-aloitteisissa lausunnoissaan intensiivisesti maatalousalan suorien tukien 
kehittämistä. Komitea vastustaa järjestelmän äkillistä muuttamista, jollaista komissio esittää 
ehdottaessaan tähänastisten pinta-alatukien ja eläinpalkkioiden muuttamista maatilan tulotueksi. 
Markkinoiden sääntelyn ja tuotannon välisten vuorovaikutussuhteiden heikentäminen uhkaa 
aiheuttaa uusia häiriöitä maataloustuotannossa etenkin epäsuotuisilla alueilla. ETSK pahoittelee sitä, 
ettei komissio ole noudattanut komitean kehotusta tutkia maatilan tulotukien sijaan esimerkiksi 
perustuen ja tuotekohtaisten tukien yhdistelmää. 
 
ETSK on sitä mieltä, ettei komissio valitettavasti anna tilakohtaisia tukia ja täydentäviä ehtoja 
koskevilla ehdotuksillaan tyydyttävää vastausta siihen kysymykseen, miten yhteiskunnan 
maataloudelle asettamia korkeita vaatimuksia (ja Euroopan korkeita standardeja) voidaan 
noudattaa, kun maatalousmarkkinoita samanaikaisesti liberalisoidaan (WTO-neuvottelujen tavoite). 
Huolenaiheena on näin ollen edelleen, että monilla Euroopan alueilla nuoret siirtyvät jatkuvasti 
maatalouden parista muille aloille . Komitea suhtautuu myös epäilevästi siihen, hyväksyvätkö 
kansalaiset kestävästi komission esittämät ehdotukset. 
 
ETSK katsoo, että ehdotettu uusi täydentävien ehtojen väline voi osaltaan vaikuttaa siihen, että 
elintarvikkeiden turvallisuutta, työsuojelua, ympäristönsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevia 
sääntöjä sovelletaan yhtenäisesti koko EU:ssa. Täydentävien ehtojen järjestelmän on kuitenkin 
oltava toteutuskelpoinen, eikä siitä aiheutuva hallintotaakka saa olla kohtuuton.  
 
ETSK:n mukaan uudistusehdotuksissa tulisi tuoda nykyistä selvemmin esiin vapaaehtoisia toimia tai 
kannustimia. Esimerkiksi maatilojen neuvontajärjestelmään osallistumisen tulisi olla vapaaehtoista. 
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Myöskään kymmenvuotista pakollista kesannointia ei tulisi sisällyttää uudistukseen, vaan 
pikemminkin tulisi säilyttää vuoroviljelymahdollisuus, jota sekä maanviljelijät että muu väestö 
arvostavat.  
 
ETSK kannattaa painokkaasti yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin laajentamista maaseudun 
kehittämiseksi. YMP:n väliarvioinnista heinäkuussa 2002 annettuun tiedonantoon verrattuna 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat ehdotukset ovat tältä osin huomattavasti 
heikompia. Toisen pilarin kehittäminen ainoastaan mukauttamisen avulla heikentäisi YMP:n kahden 
pilarin keskinäistä täydentävyyttä. Tuotteiden laadun, elintarviketurvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun parantamista koskevat ehdotukset ovat oikean suuntaisia. Komitea katsoo, että 
vaikkei tätä varten aseteta käyttöön asianmukaisia varoja, niitä voidaan lisätä rakennerahastojen 
seuraavan uudistuksen yhteydessä. 
 

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

 
 

• YMP:n uudistus 2003 / viljan YMJ 
− Esittelijä: Sandro Mascia (työnantajat – I) 

 

− Viite: KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003 
 

− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• YMP:n tarkistus – YMJ/Riisi 
− Esittelijä: Maria Luísa Santiago (työnantajat – P) 

 

− Viite: KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003 
 

− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• YMP:n tarkistus 2003 – Kuivatun rehun YMJ 
− Esittelijä: Hans-Joachim Wilms  (työntekijät – D) 

 

− Viite: KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003 
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− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

• YMP:n tarkistus 2003 – Maitoalan YMJ 
− Esittelijä: Bernd Voss (muut eturyhmät – D) 

 

− Viite: KOM(2003) 23 lopullinen – 2003/0011–0012 CNS – CESE 586/2003 
 

− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
2 TYÖLLISYYS 
 

• Työllisyyspolitiikan suuntaviivat 
− Yleisesittelijä:  Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 

 

− Viite: KOM(2003) 176 lopullinen – 2003/0068 CNS – CESE 590/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK on samaa mieltä komission näkemysten kanssa ja korostaa erityisesti työllisyyspolitiikan 
suuntaviivojen ja talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen keskinäisen johdonmukaisuuden merkitystä. 
Lisäksi komitea katsoo, että suuntaviivojen uudistaminen ja niiden määrittäminen kolmeksi vuodeksi 
eteenpäin on erittäin merkittävää Euroopan työllisyysstrategian tulevaisuudelle. 
 
Työllisyyspolitiikan uudet suuntaviivat asettavat suuria haasteita myös unionin uusille jäsenvaltioille. 
Tämän vuoksi komission on otettava erityisvastuu uusien jäsenmaiden tukemisesta, kun ne pyrkivät 
vastaamaan unionin yhdentymisen synnyttämiin odotuksiin. 
 
ETSK panee merkille, että ehdotukseen ei sisälly erityisesti maahanmuuttoa koskevaa erillistä 
prioriteettia ja että maahanmuuttoon liittyviä asioita käsitellään muiden prioriteettien yhteydessä. 
 
ETSK kysyy, eikö jäsenvaltioiden olisi parempi koota yhden suuntaviivan piiriin kaikki toimenpiteet, 
joiden tavoitteena on poistaa työmarkkinoille pääsyä haittaavat esteet – unionin ulkopuolisten 
maiden kansalaisten syrjintä työmarkkinoilla ja alueiden väliset erot mukaan luettuina. 
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ETSK korostaa erityisesti elinikäisen oppimisen merkitystä ja katsoo, että kasvutavoite, joka koskee 
aikuisten osallistumista yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, ei riitä tyydyttämään 
tietoyhteiskunnan suuria vaatimuksia. 
 
ETSK kannattaa sitä, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan tarjoamalla lapsia ja 
muita huollettavia koskevia palveluita. Komitea ehdottaa edelleen, että jäsenvaltioiden parlamenteille 
varataan tärkeä rooli työllisyyden kansallisten toimintasuunnitelmien toteuttamisessa, ja korostaa 
jälleen kerran sen merkitystä, että määritellessään suuntaviivojen yksityiskohtaisen sisällön 
jäsenvaltiot liittävät niihin sekä valtakunnallisella että myös alue- ja paikallistasolla sovellettavia 
määrällisiä tavoitteita. 
 

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

• Euroopan unionin kansalaisuuden saaminen 
− Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – E) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 593/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajisto julkaisi 6. helmikuuta 2003 ehdotuksensa 
perustuslakisopimuksen 1–16 artiklaksi. Perustuslaillisen sopimuksen 5 artiklaan lisätään maininta 
perusoikeuskirjasta. Sopimuksen 7 artiklassa määritellään unionin kansalaisuus seuraavasti: 
"Jokainen jäsenvaltion kansalainen on unionin kansalainen. Unionin kansalaisuus täydentää, mutta 
ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta." 
 
Ehdotuksen mukaan unionin ulkopuolisten maiden kansalaiset eivät ole unionin kansalaisia, vaikka 
he oleskelisivat unionissa vakituisesti. 
 
ETSK on ehdottanut useissa lausunnoissaan, että perustuslakisopimuksen nojalla unionin 
kansalaisuus annettaisiin sellaisille unionin ulkopuolisten maiden kansalaisille, jotka oleskelevat 
unionissa vakituisesti. 
 
Unionin kansalaisuuden tulee olla keskeisellä sijalla Eurooppa-hankkeessa. Valmistelukunta työstää 
suurta poliittista hanketta, jotta kaikki kansalaiset tuntisivat olevansa osa ylikansallista, 
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demokraattista, poliittista yhteisöä. On tullut aika rikastuttaa kansalaisuus-käsitettä uudella 
myöntämisperusteella: unionin kansalaisuus ei ole sidoksissa pelkästään tietyn valtion 
kansalaisuuteen vaan vakituiseen oleskeluun Euroopan unionissa. 
 
ETSK kannattaa perusoikeuskirjan sisällyttämistä perustuslakisopimukseen ja unionin liittymistä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta tehtyyn yleissopimukseen, sillä ne merkitsevät 
eräänlaista yhteiskunnan kansalaisuuden myöntämistä, joka on ensimmäinen vaihe kohti kaikille 
unionin alueella vakituisesti oleskeleville henkilöille myönnettävää, osallistumisen takaavaa 
kansalaisuutta. 
 
ETSK yhtyy siihen, että unionin kansalaisuus täydentää, muttei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. 
ETSK:n esittämä unionin kansalaisuuden uusi myöntämisperuste saattaa avata unionissa 
oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille uusia näköaloja. 
 
Unionin kansalaisuuden myöntäminen unionissa vakituisesti ja siellä pitkään oleskeleville 
kolmansien maiden kansalaisille on myönteinen askel, jolla unioni vahvistaa halukkuutensa kotouttaa 
kaikki henkilöt kansalaisuudesta riippumatta. 
 
Valmistelukunnan on tutkittava, riittävätkö nykyiset poliittiset ja oikeusperustat edistämään 
kotoutumista. 
 
ETSK kehottaa valmistelukuntaa laatimaan Euroopan unionin ensimmäisen perustuslain siten, että 
yhdenvertaisuuden periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionissa laillisesti ja vakituisesti 
oleskeleviin henkilöihin, olivatpa he unionin jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kansalaisia. 
 
ETSK kehottaa valmistelukuntaa asettamaan unionin kansalaisuudelle uuden myöntämisperusteen 
siten, että kansalaisuus liittyy tietyn jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi myös vakinaiseen oleskeluun 
Euroopan unionissa. 
 
ETSK kehottaa valmistelukuntaa muotoilemaan 7 artiklan (Unionin kansalaisuus) niin, että unionin 
kansalaisuus myönnetään jäsenvaltioiden kansalaisten lisäksi myös kaikille Euroopan unionissa 
vakinaisesti tai pitkään oleskeleville henkilöille. Unionin kansalaisuus täydentää jäsenvaltion 
kansalaisuutta, mutta ei korvaa sitä. Näin kyseiset henkilöt ovat unionin kansalaisia ja siis 
yhdenvertaisia lain edessä. 
 

− Yhteyshenkilö: Alan Hick 
 (puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
4 ULKOSUHTEET 
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• Kaakkois-Euroopan kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden 
kannustaminen toimintaan – Tähänastisia kokemuksia ja tulevia 
haasteita 

− Esittelijä: Clive Wilkinson (työnantajat – UK) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CESE 594/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

EU:n neuvoston puheenjohtajuus siirtyi Kreikalle 1. tammikuuta 2003. Kreikan hallituksen 
virallisista tiedotteista käy selvästi ilmi, että Kaakkois-Euroopan alue kuuluu Kreikan 
puheenjohtajuuskauden painopisteisiin. 
 
Tähän mennessä ETSK:n merkittävimmät panokset Kaakkois-Euroopan osalta ovat olleet 

tiedonannon1 ja oma-aloitteisen lausunnon2 laatiminen sekä osallistuminen toimintasuunnitelmaan 
"Kulttuurin ja sosiaalidialogin sekä kansalaisyhteiskunnan ja sen verkostojen osallistumisen 
edistäminen Kaakkois-Euroopan alueella". 
 
Thessalonikissa syyskuussa 2002 pidetyn konferenssin päätelmissä korostettiin, että 
tulevaisuudessa on vahvistettava Kaakkois-Euroopan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
organisaatiota ja vahvistettava niiden roolia. Päätelmissä painotettiin myös tarvetta kehittää 
kapasiteettia, asiantuntemusta ja aluetason verkottumiskykyä. 
 
Oma-aloitteinen lausunto luovutetaan EU:n puheenjohtajamaana toimivalle Kreikalle 
Thessalonikissa 21. kesäkuuta 2003 pidettävässä kokouksessa (Zagreb II -kokous). Kokoukseen 
osallistuu niiden Kaakkois-Euroopan maiden edustajia, joita tutkimus koskee. 
 
ETSK suosittelee: 
 

• sellaisen tilaisuuden (tai tilaisuuksien) järjestämistä, johon voisivat osallistua Kaakkois-
Euroopan viranomaiset (erikseen tai alueellisesti) ja työmarkkinaosapuolet 

• työmarkkinaosapuolille suunnattua koulutusta johtamistaidossa ja organisoinnissa, 
kehittämisstrategioissa, rahoituksessa sekä projektihallinnassa (mukaan lukien EU:n 
rahoitusohjelmat) 

                                                 
1
  "Euroopan unionin ja eräiden Kaakkois-Euroopan valtioiden väliset suhteet" (CES 1025/98 fin rev.). 

2
  "Inhimillisten voimavarojen kehittyminen Länsi-Balkanilla" (EYVL C 193, 10.7.2001). 
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• ETSK:n tuen antamista sen selvittämiselle, miltä osin organisaatiot kykenevät täyttämään 
EU:n asettamat kansalaisyhteiskunnan organisaatioita koskevat normit. Komitean tulisi 
myös tukea niitä puutteiden korjaamisessa. Tämän tulisi tapahtua tiiviissä yhteistyössä 
asiaan liittyvien yhteisön tason organisaatioiden kanssa. 

• asianmukaisten järjestöverkkojen perustamista kyseiselle alueelle  

• riippumattomien tiedotusvälineiden tukemista Kaakkois-Euroopassa 

• tietoteknologiasovelluksille rakentuvan verkon luomista ajatusten ja kokemusten 
vaihtamista varten 

• sellaisen elimen perustamista sopivassa yhteydessä, johon osallistuisivat Kaakkois-
Euroopan kansalaisyhteiskunnan organisaatiot sekä ETSK. Elimen tehtävänä olisi 
keskustella yhteisesti askarruttavista kysymyksistä ja ylläpitää säännöllistä kanssakäymistä. 

• kolmivuotisen ohjelman kehittämistä Kaakkois-Euroopan työmarkkinaosapuolten 
tukemiseksi. 

 

− Yhteyshenkilö: Susanna Baizou 
 (puh. +32 (0)2 546 9845 – sähköposti: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

• Köyhyyttä vastaan kestävän kehityksen avulla: yhteistyökumppanuuteen 
perustuva lähestymistapa 

− Esittelijä: Ernst Ehnmark (työntekijät – S) 
 

− Viite: tiedonanto – CESE 104/2003 fin 
 

− Avainkohdat: 
 

Talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten kansainvälinen järjestö (AICESIS) valmistelee 
parhaillaan seuraavaa "kansainvälistä tapaamistaan", joka pidetään 24.–25. kesäkuuta 2003 
Alger´ssa. Tapaamisen tarkoituksena on erityisesti tiivistää vuoropuhelua sellaisten kansainvälisten 
organisaatioiden välillä kuin Kansainvälinen työjärjestö, UNDP (YK:n kehitysohjelma) ja 
Maailmanpankki.  
 
Kyseisen kahdeksannen tapaamisen aiheena on "Köyhyyttä vastaan kestävän kehityksen avulla: 
yhteistyökumppanuuteen perustuva lähestymistapa". Aiheen valmistelusta vastaavaan työryhmään 
kuuluvat Algerian, Gabonin, Marokon, Etelä-Afrikan, Guinean, Italian ja Ranskan talous- ja 
sosiaalineuvostot sekä ETSK.  
 
ETSK:n tulee laatia aiheesta tiedonanto aiempien vuosien tapaan. Tiedonanto on komitean panos 
kesäkuun tapaamiseen. 
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Tässä yhteydessä ETSK esittää seuraavia suosituksia: 
 

• Tarvitaan integroituja lähestymistapoja, jotka räätälöidään kunkin maan ja alueen 
erityistarpeiden mukaisesti ja joihin hallitukset, työmarkkinaosapuolet, järjestäytynyt 
kansalaisyhteiskunta ja kansainväliset instituutiot sitoutuvat selkeästi. 

• Jotta tulokset olisivat pysyviä, niiden tulee perustua keskenään tasapainoisiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja ympäristönsuojelua koskeviin toimiin. Toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin 
Johannesburgissa vuonna 2002 pidetyssä maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen 
huippukokouksessa, on innostava hahmotelma kestävän kehityksen integroimiseksi 
köyhyyden poistamista koskeviin toimiin. 

• Euroopan unionin tulee tunnustaa erityinen vastuunsa huippukokouksen tinkimättömästä 
seurannasta, johon kuuluvat myös toimet köyhyyden poistamiseksi. 

• Komission tulisi laatia tiedonanto, jossa esiteltäisiin huippukokouksen toimintasuunnitelmaan 
liittyvien seurantatoimien koko valikoima ja kiinnitettäisiin erityistä huomiota köyhyyden 
poistamiseen tähtääviin toimiin. 

• Työpaikkojen luominen on asetettava yhdeksi ensisijaiseksi tavoitteeksi kaupan esteiden 
poistamisen, kehitysavun ja velkahuojennusten lisäämisen sekä sosiaalisiin uudistuksiin 
sitoutumisen lisäksi. 

• Tarvitaan yhteistyökumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa, sillä selkeän ja pysyvän 
tuen takaaminen sovituille toimille ja yhteisöjen kestävä taloudellinen, sosiaalinen ja 
ekologinen kehitys edellyttävät sitä. Komitea korostaa, että johdonmukainen toiminta on 
käytännössä mahdollista vain, jos toimien hallinnointi on asianmukaista ja tehokasta. 

 

− Yhteyshenkilö: Susanna Baizou 
 (puh. +32 (0)2 546 9845 – sähköposti: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
5 YHTENÄISMARKKINAT 
 

• Yhteisön tavaramerkki 
− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – E) 

 

− Viite: KOM(2002) 767 lopullinen – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003 
 

− Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 (puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• PRISM 2002 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – I) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CESE 575/2003 
 

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

• Julkiset ostotarjoukset 
− Esittelijä: Bryan Cassidy (työnantajat – UK) 

 

− Viite: KOM(2002) 534 lopullinen – 2002/0240 COD – CESE 589/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK katsoo, että 
 

• perimmäisen tavoitteen tulee olla rajatylittävien ostotarjousten kaikkien esteiden 
poistaminen EU:ssa, osakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja kaikkien suojakeinojen 
asteittainen poistaminen. 

• 4 artiklaa on yksinkertaistettava, jotta saavutetaan sille asetettu tavoite välttää 
järjestelmällistä käräjöintiä julkisten ostotarjousten aikana. 

• tarvitaan suhteellisen tiukat rajat määräysvallan tuottavalle ääniosuudelle, joka käynnistää 
pakollisen julkisen ostotarjouksen. 

• uusi 13 artikla, joka koskee työntekijöiden edustajille tarkoitettua ajankohtaista ja kattavaa 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan, on tervetullut lisäys. 

• direktiivin 11 artiklan 4 kohdassa on määritettävä määräenemmistön äänikynnysrajat yhtiön 
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

 
Edellä mainitut huomautukset huomioon ottaen ja 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 ja 17 artiklaan tehtävin 
muutoksin ETSK tukee komission asiakirjaa sekä kannattaa sen pikaista hyväksymistä. 
 

− Yhteyshenkilö: Katarina Lindahl 
 (puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 
6 VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN 

PERUSTUVA EUROOPPALAINEN ALUE 



- 10 - 

Greffe CESE 95/2003 (fr,de,en,it,es→fi)MK/LV/je  .../... 

 

• Daphne II -ohjelma 
− Esittelijä: Ann Davison (muut eturyhmät – UK) 

 

− Viite: KOM(2003) 54 lopullinen – 2003/0025 COD – CESE 588/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea on tyytyväinen jo aiemmin kannattamansa ohjelman uudistamiseen. Tietoisuuden 
lisääminen ja tietojen levittäminen on erittäin tärkeää. Daphne-ohjelma on tässä suhteessa arvokas, 
koska sillä on laaja-alaisia kerrannaisvaikutuksia koko Euroopassa. Komitea painottaa, että lapsiin 
ja naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vain terveyteen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyvä 
ongelma, vaan se loukkaa myös heidän ihmisoikeuksiaan.  
 
Hyvien käytänteiden kehittämiseksi ja vaihtamiseksi valtiosta riippumattomat järjestöt, 
jäsenvaltioiden viranomaiset ja tutkimuslaitokset ovat esimerkiksi Daphne- ja Stop-ohjelmien viime 
vuosina käyttöön asettamin varoin toteuttaneet useita innovatiivisia hankkeita, toimenpiteitä ja 
tutkimuksia. Daphne-ohjelmassa on yleensä kyetty rahoittamaan yksi ehdotettu hanke seitsemästä. 
ETSK kysyykin, onko rahoitusta lisätty riittävästi. 
 
ETSK on erityisen tyytyväinen siihen, että Daphne-ohjelma ulotetaan Keski- ja Itä-Euroopan 
maihin. Tarvitaan uutta tietoa jäsenvaltioissa saavutetusta edistyksestä. Jäsenvaltiot ovat laatineet 
raportteja toteuttamistaan toimista naisilla käytävän kaupan torjumiseksi, mutta vastaavia raportteja 
ei ole laadittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sukuelinten silpomisesta tai nk. 
kunniarikoksista. Uudessa ehdotuksessa korostetaan koko Euroopan kattavan yhdenmukaisen 
tietojen keruun tarvetta. ETSK kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan tietojen keruusta. 
 
Ohjelmassa harjoitettavassa tutkimustoiminnassa tulisi pohtia mahdollisia lainsäädäntötoimia sekä 
tietoisuuden lisäämistä. ETSK on esimerkiksi suositellut, että EU laatisi tiukat säännökset 
rajatylittävää adoptointia sekä lasten parissa toimivia viranomaisia ja valtiosta riippumattomia 
järjestöjä varten. Lainsäädännön avulla tulisi myös estää tunnistettujen pedofiilien seksimatkailua 
ulkomaille ja lapsipornon esittäminen Internet-sivustoilla. Lisäksi tulisi säätää Internet-palvelujen 
tarjoajia koskeva yleinen velvollisuus suojella lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä Internetissä. 
 
ETSK:n mielestä on tärkeää, että ohjelmalla edistetään rajatylittäviä toimia. 
 

− Yhteyshenkilö: Alan Hick 
 (puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int) 
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7 YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 

• Meriympäristön suojelu 
− Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – E) 

 

− Viite: KOM(2002) 539 lopullinen – CESE 578/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti, koska näin käynnistetään keskustelu 
kaikkien meriympäristön säilyttämisestä ja suojelusta kiinnostuneiden osapuolten kanssa. Tuhoisat 
ja yhä lukuisammat merien pilaantumistapaukset saavat kuitenkin pohtimaan yhtäältä tarvetta 
vaatia lujempaa poliittista tahtoa panna nykyinen lainsäädäntö täytäntöön ja toisaalta vahinkojen 
kaikkien aiheuttajien tehokasta vastuullistamista. 
 
Ratkaisuja haettaessa tehokkuus tulisi asettaa keskeiselle sijalle, ja se olisi mielle ttävä EU:n 
todelliseksi kyvyksi vaikuttaa meriympäristöön rannikkoalueilla, jäsenvaltioiden talousvyöhykeillä ja 
kansainvälisillä vesillä parantamalla lainsäädäntävälineitä (velvoittavia ja sellaisia välineitä, joiden 
täytäntöönpano on pakollista, sekä pelkkiä sopimuksia tai yleissopimuksia) sekä taloudellisia 
välineitä (kauppasopimuksia ja yhteisön ulkopuolisille maille suunnattavia rahoitusohjelmia). 
 

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

• Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus 
− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – F) 

 

− Viite: KOM(2002) 595 lopullinen – Osa II – 2002/0259 COD – CESE 580/2003 
 

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

• Suu- ja sorkkatauti 
− Esittelijä: Jean-Paul Bastian (työnantajat – F) 
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− Viite: KOM(2002) 736 lopullinen – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitean mielestä on välttämätöntä laatia uudet yhteisön puitteet suu- ja sorkkataudin 

torjumiseksi. Se korostaa, että tässä tilanteessa tulee suosia kestävää karjankasvatusta ja ottaa 
huomioon eurooppalaisten vaatimukset eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa, maatalous-
tuotannon ja kaupan kehitys sekä tarve säilyttää yhtenäismarkkinat toimintakykyisinä. Kestävä 
karjatalous perustuu sellaiseen eläinten terveyttä koskevaan politiikkaan, jossa hyödynnetään 
käytettävissä olevia tieteen uusia saavutuksia ja uutta teknologiaa. 
 
Komitea esittää lausunnossaan erityishuomioita seuraavista seikoista: 
 

• taudin ehkäisy 

• taudinpurkauksen sattuessa toteutettavat toimenpiteet 

• valmiussuunnitelmat 

• tutkimus- ja kehitystoiminta 

• korvaukset. 
 

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

• Lammas- ja vuohieläinten rekisteröinti- ja tunnistusjärjestelmä 
− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IRL) 

 

− Viite: KOM(2002) 729 lopullinen – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja tukee komission kantaa, jonka mukaan 

EU:n on kiireesti kehitettävä tehokas ja nopea eläinten jäljittämis- ja tunnistamismenetelmä. 
Komitea on pannut merkille, että ehdotus perustuu IDEA-hankkeen (jonka toteuttamisesta vastasi 
yhteinen tutkimuskeskus) vuonna 2002 julkaistuun lopulliseen kertomukseen ja sen suosituksiin. 
Joitakin näistä suosituksista ei ole kuitenkaan otettu ehdotuksessa huomioon. Komitea korostaa 
erityisesti tarvetta ottaa käyttöön yhdenmukaistettu ja keskitetty yhteisönlaajuinen eläinten 
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä, joka koskee myös unionin kautta sen ulkopuolelle kuljetettavia 
eläimiä. Kun otetaan huomioon äskettäiset taudinpurkaukset ja unionin tuleva laajentuminen, 
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komitea katsoo, että tällainen järjestelmä tarjoaisi tehokkaan ja nopean tavan vastata mahdollisiin 
tuleviin taudinpurkauksiin. 
 

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

• Siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokauden pidentäminen 
− Esittelijä: Leif Erland Nielsen (muut eturyhmät – DK) 

 

− Viite: KOM(2003) 103 lopullinen – 2003/0046 COD – CESE 587/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Tiettyjä tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskevien siirtymätoimenpiteiden 
pidentämisen suhteen komitea katsoo EU-yhteistyön kärsivän siitä, että komissio ja jäsenvaltiot 
ylittävät jatkuvasti yhteisössä asettamansa määräajat vaihtelevasti hyväksyttävin perustein. Tämä 
koskee etenkin eläinlääkintä- ja terveysalaa, jotka edustavat lähes puolta sisämarkkinoita 
koskevista säännöksistä. 
 
Nykytilanne edellyttää yhtä kaikki siirtymäkauden pidentämistä. On kuitenkin huolehdittava siitä, 
että määräaikaa ei jouduta jatkamisen jälkeen pidentämään uudestaan, sillä se lisää epävarmuutta. 
 

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

• Elintarvikkeiden muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet 
− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IRL) 

 

− Viite: KOM(2002) 662 lopullinen – 2002/0274 COD – CESE 581/2003 
 

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

• EU:n kalastusalan rakenneuudistuksen seuraukset 
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− Esittelijä: Eduardo Chagas  (työntekijät – P) 
 

− Viite: KOM(2002) 600 lopullinen – CESE 579/2003 
 

− Avainkohdat: 
 

Toimintasuunnitelma, jolla pyritään tasapainottamaan kalastusalan rakenneuudistuksesta aiheutuvia 
sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia seurauksia, on esitetty unionin kalastusalan kannalta kriittisellä 
hetkellä, jolloin on ryhdyttävä rohkeisiin toimenpiteisiin, jotta varmistetaan yhteisön 
kalastustoiminnan jatkuminen kestävänä. Se edellyttää myös kalavarojen elvyttämistä. 
Ministerineuvoston joulukuussa 2002 tekemien päätösten takia eräät vaikutukset ja käytettävissä 
olevat määrärahat ovat osittain rajallisia, koska neuvosto on päättänyt pitää voimassa tietyt 
toimenpiteet, jotka komissio aikoi lakkauttaa kohdentamalla kyseiset varat uudelleen. 
 
ETSK kehottaa komissiota varmistamaan tarkoituksenmukaiset välineet, joiden avulla selviydytään 
vaikeuksista sekä tiedossa olevasta teknisten välineiden, infrastruktuurin ja koulutuksen puutteesta. 
Komitea katsoo myös, että kalastusalaa ja sillä toimivia ammattilaisia voidaan tukea 
kestäväpohjaisesti vain lisäämällä KOR-rahoitusta ja ottamalla käyttöön sosiaalisiin kysymyksiin 
erikoistunut tukimuoto. 
 

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

• Kolmansien maiden kanssa tehtävät kalastuskumppanuussopimukset 
− Esittelijä: Gabriel Sarró Iparraguirre  (muut eturyhmät – E) 

 

− Viite: KOM(2002) 637 lopullinen – CESE 583/2003 
 

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

• Vesiviljelyalan kestävä kehittäminen 
− Esittelijä: Maria Luísa Santiago (työnantajat – P) 

 

− Viite: KOM(2002) 511 lopullinen – CESE 595/2003 
 

− Avainkohdat: 
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Komitea kannattaa komission asiakirjaa ja  suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto ottaa 
yhdessä komission kanssa tehtäväkseen tutkia ja toteuttaa asianmukaisia aloitteita kestävän 
vesiviljelyalan kehittämiseksi Euroopan unionissa. Komitean mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että 
kalanviljelyä kehitetään tasapainoisesti rasittamatta ympäristöä sekä tinkimättä lopputuotteiden 
laadusta ja turvallisuudesta. Komitea korostaa, että tutkimus on alan kehittämisen kannalta 
olennaista. Lisäksi jatkuva ammatillinen täydennyskoulutus on erittäin tärkeää, ja siinä on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti alalla toimivien naisten tehtävään. 
 
On erittäin tärkeää, että tuottajat tekevät yhteistyötä tuottajaorganisaatioiden sekä yhteisö- ja 
osuustaloustoiminnan välityksellä kehittääkseen markkinoita sekä vakauttaakseen ja 
organisoidakseen tarjontaa. Lisäksi komitea katsoo, että alan ongelmat ratkaistaisiin tehokkaammin, 
jos hallinto, tiedeyhteisö ja asianmukaisesti organisoituneet tuottajat toimisivat yhteistyössä. 
Komitea esittää lausunnossaan myös joitakin tuoteturvallisuutta ja tuotteiden laatua koskevia 
huomioita.  
 

− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 


