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Huhtikuun 24.–25. päivänä pidettyyn täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen Günter 
Verheugen. 
 
 

1 KULUTTAJANSUOJA 
 

• Kotitalouksien ylivelkaantuminen 
Esittelijä: Manuel Ataíde Ferreira (muut eturyhmät – P) 

 
- Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 511/2002 

 
- Avainkohdat: 

 
Perustamissopimuksen uusi 153 artikla antaa välttämättömän oikeusperustan ryhtyä 
toimenpiteisiin järjestelmien yhdenmukaistamiseksi vähimmäismääräysten ja 
ylivelkaantumisen vähentämistä koskevien EU:n tasolla asetettujen tavoitteiden mukaisesti, 
kunhan vain läheisyysperiaatetta noudatetaan asianmukaisesti. Yhdenmukaistaminen voitaisiin 
toteuttaa etenkin muuttamalla ja täydentämällä yhteisön nykyistä lainsäädäntöä erityisesti 
seuraavilla aloilla: kulutusluotot, kohtuuttomia sopimuslausekkeita koskevat säännöt, pankki- 
ja vakuutustoiminnasta annetut direktiivit, ylipäätään etämyynti ja etenkin rahoituspalveluiden 
etämyynti, mainonta, loma-osakkeet jne. 
 
Oma-aloitteisen lausunnon tavoitteena on syventää ja täydentää komitean ylivelkaantumisesta 
tekemää analyysia. Toisaalta tarkoituksena on toimia yhdessä yhteisön toimielinten kanssa, 
jotta otettaisiin huomioon päätelmät ja suositukset, joiden pohjalta kysymystä voidaan 
käsitellä asianmukaisesti yhteisön tasolla. 

 
- Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

*          * 
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2 SAARISTOALUEITA KOSKEVA POLITIIKKA 
 

• Euroopan laajuiset liikenneverkot / saaristoalueet 
Esittelijä: Nikolaos Vassilaras (muut eturyhmät – EL) 

 
- Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 524/2002 

 
- Avainkohdat: 

 
ETSK panee merkille, että huolimatta viime vuosien huomionarvoisista ponnistuksista, jotka 
on hyvin usein toteutettu EU:n tuella, saaristoalueet ovat jatkuvasti kehityksestä jäljessä. 
Jotta Euroopan laajuisten verkkojen ulottaminen ja jatkaminen EU:n saaristoalueille 
voidaan taata, ETSK ehdottaa, että 
 
• perustetaan liikennejärjestelmiä, jotka liittävät saaret laajempiin markkinoihin ja että 

alueellisen jatkuvuuden järjestelmät laajennetaan valtionsisäisistä eurooppalaisiksi 

• niihin sovelletaan positiivisen erityiskohtelun kriteereitä liikenteen lisäkustannusten 
kompensoimiseksi 

• kaikilla unionin saaristoalueilla olisi oikeus tukeen erityisrahastosta, jonka avulla 
voidaan rahoittaa kiinteitä tai liikkuvia liikenteen alan infrastruktuureita ja kaikenlaisia 
julkisia verkkoja (energia-, vesi- ja jätehuolto sekä televiestintä) 

• kaikilla Euroopan unionin saaristoalueilla olisi mahdollista hyödyntää toimintatukea, 
joka myönnettäisiin suoraan yrityksille liikennealan lisäkustannuksien pienentämiseksi 

• saariasema kaikkine näkökohtineen otettaisiin huomioon kuljetushinnoittelussa; lisäksi 
komitea toivoo sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamista. 

 
Lopuksi komitea ehdottaa, että vuosi 2005 julistettaisiin Euroopan saaristojen vuodeksi. 
Sen yhteydessä komissio voisi arvioida saarten hyväksi jo tehtyjä toimia sekä vahvistaa 
rakennerahastoja ja aluepolitiikkaa uudistettaessa nykyistä kunnianhimoisemman politiikan. 

 
- Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 (puh. +32 2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Pk-yritykset Euroopan unionin saarialueilla 
Esittelijä: Nikolaos Vassilaras (muut eturyhmät – EL) 

 
- Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 525/2002 
 
- Avainkohdat: 

 
Saarialueiden ominaispiirteet huomioon ottaen komitea painottaa, että on tarpeen ryhtyä 
asianmukaisiin toimiin rakennerahastojen toiminta-alaan liittyvissä kysymyksissä, jotta 
voidaan saada aikaan pk-yritysten kehittämiseen tarvittavat rakenteet ja infrastruktuuri, sillä 
pk-yrityksillä on keskeinen asema saarten taloudessa. 

 
- Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
 (puh. +32 2 546 93 13 – sähköposti: roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
 
 

* 
 

*          * 
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3 METSÄTALOUS, MAATALOUS, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA 
 

• Euroopan metsäsektori / Laajentuminen 
Esittelijä: Seppo Kallio (muut eturyhmät – FIN) 

 
- Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 523/2002 

 
- Avainkohdat: 

 
Lausunnossa – jota käsiteltiin ETSK:n NAT-jaoston 3. huhtikuuta 2002 järjestämässä 
kuulemistilaisuudessa – selvitetään metsätalouden ja metsäperustaisen teollisuuden 
merkitystä Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioissa ja laajenemisen tuomia muutoksia 
Euroopan unionin metsäsektoriin. 
 
Metsän ja muun puustoisen maan ala lisääntyy 34 miljoonaa hehtaaria eli 25 % 
Metsäperustaisen teollisuuden ja metsätalouden yhteinen työllistävyys laajentuneessa 
unionissa on noin neljännes nykyistä enemmän. 
 
Maareformi on merkittävä hakijavaltioiden metsätalouteen nyt ja lähivuosina vaikuttava 
tekijä. Miljoonien uusien yksityismetsänomistajien koulutuksen ja neuvonnan 
järjestäminen sekä yhteistoiminnan lisääminen ovat keskeisiä kehittämistoimenpiteitä. 
Ensisijaista on kuitenkin metsänomistuksen muuttuvaa rakennetta tukevan, luotettavan 
lainsäädännön luominen ja sen tehokas toteuttaminen. 
 
Siten taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys sekä metsien monikäyttö tulee 
säilyttää unionissa keskeisinä metsätaloutta ohjaavina periaatteina myös laajenemisen 
tapahduttua. 
 
Metsien merkitystä ilmaston suhteen tulisi selvittää niin ehdokasmaissa kuin unionin 
nykyisissä jäsenmaissa, sekä yleisellä tasolla että ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirjan 
puitteissa ja puun käyttöä rakennusmateriaalina tulee edistää. EU:n metsätalouteen 
kohdentamien tukien käytöstä ja vaikutuksista 1990-luvulla olisi tehtävä kattava selvitys 
koko unionin tasolla, jotta voitaisiin edistää tukijärjestelmien kehittämistä ja arviointia 
tulevaisuudessa. EU:n tulisikin toimia yhtenäisen, koko unionin ja ehdokasvaltioiden 
metsäsektorin kattavan, vertailukelpoisen ja tuoreen tilastoaineiston aikaansaamisen 
puolesta. 

 
- Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
 (puh. +32 2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Maatalouden geenivarat 
Esittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – D) 

 
- Viite: KOM(2001) 617 lopullinen – 2001/0256 CNS – CES 514/2002 

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

 
 
 

• Biopolttoaineet/liikenne 
Esittelijä: Clive Wilkinson (työnantajat – UK) 

 
- Viite: KOM(2001) 547 lopullinen – 2001/265 COD – 2001/266 CNS – CES 513/2002 
 
- Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 
 (puh. +32 2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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4 NUORISO JA KOULUTUS 
 

• Euroopan komission valkoinen kirja – EU:n nuorisopolitiikan uudet 
tuulet 
Esittelijä: Jillian Hassett (muut eturyhmät – IRL) 

 
- Viite: KOM(2001) 681 lopullinen – CES 528/2002 
 
- Avainkohdat: 

 
Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä Euroopan komission antamaan valkoiseen kirjaan aiheesta 
"EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet". Se antaa täyden tukensa tälle poliittiselle aloitteelle, 
joka tarjoaa mahdollisuuden tarttua Euroopan nuorten kohtaamiin haasteisiin entistä 
dynaamisemmin. Komitea kehottaa komissiota kehittämään nopeasti erityistoimia sekä 
myöntämään niiden täytäntöönpanon edellyttämät voimavarat. 
 
Komitea antoi marraskuussa 2000 kattavan oma-aloitteisen lausunnon, jolla se ennakoi 
nuorisopolitiikkaa käsittelevää komission valkoista kirjaa. Nuorisopolitiikasta antamassaan 
lausunnossa komitea määritteli nuorisopolitiikan olennaisiksi osatekijöiksi nuorison 
työllisyyden ja sosiaalisen integraation, koulutuksen ja liikkuvuuden, 
osallistumismahdollisuudet ja kansalaisyhteiskunnan. Komitea paneekin huolestuneena 
merkille valkoisessa kirjassa esitettyjen ensisijaisten tavoitteiden kapea-alaisuuden ja kehottaa 
komissiota ottamaan nuorten sosiaalisen aseman parantamisen kaikkien nuorisopolitiikkaan 
liittyvien pyrkimysten ytimeksi. Komitea pahoittelee lisäksi, ettei valkoisessa kirjassa käsitellä 
ehdokasvaltioiden osallistumista. 

 
- Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (puh. +32 2 546 95 10 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi – 2004 
Esittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 

 
- Viite: KOM(2001) 584 lopullinen – 2001/0244 COD – CES 516/2002 
 
- Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa komission ehdotusta vuoden 2004 julistamisesta Euroopan liikunta-
kasvatuksen teemavuodeksi. Komitea on yhtä mieltä ehdotuksen tavoitteista. Komitea on 
samaa mieltä myös siitä, että yhteisön on ryhdyttävä asiassa kattaviin, hyvin valmisteltuihin ja 
monipuolisiin toimiin ennen kuin on liian myöhäistä. Yhteisön toimien tavoitteina täytyy olla 
liikunta- ja urheilualojen toimintaedellytysten uudelleen määrittäminen, niiden sovittaminen 
yhteen urheilun perinteisten arvojen kanssa sekä niiden mukauttaminen nykyaikaisiin 
koulutustarpeisiin ja taloudellisiin vaatimuksiin. 
 
ETSK:n mielestä komissio teki oikean päätöksen valitessaan vuoden 2004 Euroopan 
liikuntakasvatuksen teemavuodeksi. Vuonna 2004 järjestettävät urheilun suurtapahtumat 
(Ateenassa järjestettävät olympialaiset ja vammaisten olympialaiset sekä Portugalissa 
järjestettävät jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut) tarjoavat erinomaisen ja ainutlaatuisen 
tilaisuuden toimia kansalaisten keskuudessa. Näiden toimenpiteiden sisällöstä ja 
toteutustavasta on tietenkin vielä päätettävä. 

 
- Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (puh. +32 2 546 95 10 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman 
kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000–2006) hyväksyminen 
Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – I) 

 
- Viite: KOM(2002) 47 lopullinen – 2002/0037 CNS – CES 520/2002 
 
- Avainkohdat: 

 
Komission ehdotuksen tarkoituksena on ulottaa Tempus-ohjelma koskemaan myös Meda-
kumppaneita. 
 
Koska Euroopan unionin ja Välimeren maiden välistä yhteistyötä on yhä tarpeellisempaa 
lujittaa (ks. myös TSK:n viimeisin kyseistä aihetta käsittelevä lausunto, 18. lokakuuta 2001), 
komitea pitää myönteisenä, että kyseiset maat pääsevät osallistumaan Tempus III -ohjelman 
kumppanuustoimintaan. Tähän on useita syitä, jotka liittyvät sekä ohjelman että 
kansainvälisten suhteiden luonteeseen. 

 
- Yhteyshenkilö: Ellen Durst 
 (puh. +32 2 546 9845 – sähköposti: ellen.durst@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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5 VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN 
PERUSTUVA EUROOPPALAINEN ALUE 

 

• Laiton maahanmuutto 
Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – E) 

 
- Viite: KOM(2001) 672 lopullinen – CES 527/2002 
 
- Avainkohdat: 
 

Komitea toteaa kannattavansa täysin laittoman maahanmuuton torjumista varsinkin silloin, kun 
siihen liittyvät ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa. Torjumistoimien on oltava osa yhteistä 
maahamuuttopolitiikkaa, ja näin ollen neuvoston tulisi hyväksyä komission aiheesta laatimat 
direktiiviehdotukset.  
 
Yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden on annettava uusia säädöksiä ja parannettava 
viranomaistoimintaansa estääkseen sääntöjen vastaisesti maahan tulleiden siirtolaisten 
työllistämisen. Työmarkkinaosapuolet on otettava näihin toimiin mukaan, ja laittoman 
työvoiman hyväksikäytön uhreihin on suhtauduttava myönteisesti. 
 
Matkustajia kuljettavia yhtiöitä ei saa asettaa vastuuseen matkustajien matkustusasiakirjojen 
tarkistamisesta, koska turvapaikanhakijoilta saatetaan näin evätä turvapaikkaoikeuden 
saaminen. 
 
Komitean mielestä olisi syytä ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen laillistamiseksi, jotta sääntöjen 
vastaista maahanmuuttoa ei pidettäisi laillisen maahanmuuton takaovena. 

 
- Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
 (puh. +32 2 546 97 18 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Sisäisen turvallisuuden takaaminen ja suojeluvelvoitteiden 
noudattaminen 
Ainoa esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – F) 

 
- Viite: KOM(2001) 743 lopullinen – CES 519/2002 
 
- Avainkohdat: 

 
Komitea tukee varauksetta kattavan ja koordinoidun terrorismin vastaisen strategian laatimista 
unionitasolla sekä terrorismin määritelmän ja siitä langetettavien rangaistusten lähentämistä. 
 
Komitea toteaa painokkaasti, että oikeutta hakea turvapaikkaa ja saada Geneven 
yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaista tai muuta suojelua ei missään tapauksessa tule 
heikentää tai kieltää terrorismintorjuntaan tai sisäiseen turvallisuuteen liittyvien politiikkojen 
perusteella. 
 
Turvapaikkaoikeuteen ja kansainväliseen turvallisuuteen liittyvien komission ehdotusten 
suhteen komitea on sitä mieltä, että tulisi tarkistaa ainoastaan sellaisia yhteisön säännöksiä, 
jotka osoittautuvat tehottomiksi unionin alueen suojelussa tai jotka mahdollistavat unionin 
alueen käyttämisen sen ulkopuolelle iskevien terroristiryhmien tukikohtana. 

 
- Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
 (puh. +32 2 546 97 18 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Unionin kansalaisten liikkumisoikeus 

Esittelijä: José Rodríguez García-Caro (työnantajat – E) 

- Viite: KOM(2001) 257 lopullinen – CES 522/2002 

- Avainkohdat: 

Komitea on tyytyväinen direktiiviehdotukseen ja kannattaa sitä kokonaisuutena, mutta tekee 
siitä kuitenkin joitakin erityishuomautuksia. Lainsäädännön selkeyttämiseen liittyvä 
muodollisuuksien, yksinkertaistaminen on kansalaisten kannalta myönteistä, sillä se helpottaa 
vapaata liikkumista ja vähentää siihen liittyvää byrokratiaa. 

Komitea kannattaa komission ehdotusta "perheenjäsenen" määritelmän soveltamisalan 
laajentamisesta. Jäsenvaltiot eivät enää saa määritellä riittäviksi katsomiensa varojen 
vähimmäismäärää, jonka perusteella työelämän ulkopuolella olevat ja eläkeläiset saavat asua 
niiden alueella. 

Komitean mielestä ei ole syytä tehdä eroa eri opiskelijoiden välillä. Komitea katsoo, että jos 
lapsi jää kyseiseen jäsenvaltioon opiskellakseen jossakin oppilaitoksessa, äidin, isän tai 
huoltajan tulee halutessaan voida jäädä maahan hänen kanssaan kunnes lapsi on täysi-ikäinen. 

Perheenjäsenten oleskeluoikeus avioeron tai avioliiton peruuttamisen jälkeen tulee ilmaista 
yksiselitteisemmin. 

Pysyvän oleskeluluvan myöntämisen tulisi olla mahdollista ilman, että tarvitaan todistusta 
määrätystä asumisajasta. 

Komitean mielestä oikeus saada tarvittaessa terveydenhuoltoa tulee jättää artiklassa 
säädettyjen rajoitusten ulkopuolelle. 

Komitea katsoo kuitenkin, että on tilanteita, jotka voidaan katsoa niin vakaviksi, että 
maahantulo- ja oleskeluoikeutta voidaan rajoittaa yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen 
taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä. Tätä tulee korostaa suhteellisuusperiaate huomioon 
ottaen silloin kun henkilö on aiemmin tuomittu rangaistukseen terrorismin ja ase- tai 
huumekaupan kaltaisista tai ihmisiin kohdistuvista rikoksista. 

Komitea katsoo, että asianomainen ymmärtää oikeutta rajoittavan päätöksen parhaiten, jos hän 
saa sen ymmärtämällään kielellä, toisin sanoen sekä päätöksen antavan valtion kielellä että sen 
jäsenvaltion kielellä, jonka kansalainen hän on. 

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

* 
 

*          * 



- 12 - 

Greffe 111/2002 (fr,de,en,it,pt→fi)MK/LV/mm,ev  …/… 

 

6 ULKOSUHTEET 
 

• AKT:n ja EU:n kumppanuussopimus 
Esittelijä: Ramón Baeza (työntekijät – E) 

 
- Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 521/2002 
 
- Avainkohdat: 

 
Komitea suhtautuu myönteisesti tehtyyn sopimukseen, jonka perimmäisenä tavoitteena on 
köyhyyden poistaminen tukemalla AKT-maiden kestävää kehitystä ja asteittaista 
integroitumista maailmantalouteen. 
 
ETSK kannattaa sopimuksessa omaksuttua osallistumiseen kannustavaa lähestymistapaa, joka 
ilmenee tahtona laajentaa AKT:n ja EU:n yhteistyö lukuisiin valtiovallasta riippumattomiin 
toimijoihin. Uudessa kumppanuussopimuksessa komitean toivomille periaatteille annetaan 
keskeinen sija. Sopimukseen on lisätty uusi osa, jossa käsitellään kehitysyhteistyön toimijoita 
ja vaaditaan heidän ottamistaan mukaan kehitysyhteistyöpolitiikan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen. Sopimuksessa määrätään myös voimavarojen tarvittavasta kehittämisestä. 
 
Lisäksi siinä määrätään vuoropuhelusta, jota tulee käydä sekä talous- ja yhteiskuntaelämän 
etupiirien ja AKT/EU-ministerineuvoston välillä että talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirien ja 
yhteisen AKT/EU-edustajakokouksen välillä. Uudessa sopimuksessa uskotaan lisäksi 
Euroopan talous ja sosiaalikomitealle kuulemistilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen 
AKT-maiden ryhmän ja EU:n talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirejä varten. 
 
Sopimuksessa määritellyn kaltainen uusien toimijoiden kumppanuus nostaa kuitenkin esiin 
useita vakavia kysymyksiä, joita ovat valtiosta riippumattomien toimijoiden riittämätön 
määritteleminen ja se, ettei sopimuksessa määrätä välineistä, joiden avulla valtiosta 
riippumattomat toimijat voivat toteuttaa AKT:n ja EU:n välistä kumppanuutta käytännössä. 
Epäselviksi jäävät myös valtiosta riippumattomien toimijoiden mahdollisuudet saada suoraa 
rahoitusta eräistä lähteistä. 
 
Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että Cotonoun sopimuksella edistetään poliittista 
ulottuvuutta. Komitea kannattaa myös siihen kirjattua kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
poliittiseen vuoropuheluun. 
 
Komitea aikoo kaikin voimin edistää Cotonoun sopimuksen toimeenpanoa ja ehdottaa 
toteutettaviksi konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta voi 
osallistua AKT:n ja EU:n suhteiden kehittämiseen:  
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• EU:n ja AKT-valtioiden on taattava, että ne tiedottavat sopimuksen sisällöstä laajalti 
kaikin sopivin keinoin. 

• On yksinkertaistettava mekanismeja, joiden välityksellä uuden sopimuksen mukaiset 
resurssit ovat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien ulottuvilla. 

• On vahvistettava osallistumista kannustavaa lähestymistapaa ja luotava 
valtakunnallisia ja alueellisia rakenteita, joilla edistetään järjestäytynyttä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien organisaatioiden keskinäistä vuoropuhelua sekä 
kyseisten organisaatioiden ja viranomaisten välistä vuoropuhelua. 

• Toiminnan vuosi-, väli- ja lopputarkistuksissa on arvioitava erityisesti sitä, miten 
valtiosta riippumattomia toimijoita on kuultu ja miten ne ovat käyttäneet määrärahoja. 

 
- Yhteyshenkilö: Jean-François Bence 
 (puh. +32 2 546 93 99 – sähköposti: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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7 EUROOPPALAISET YRITYKSET JA TYÖLLISYYSTRATEGIA 

 

• Työllisyysstrategian paikallisulottuvuus 
Ainoa esittelijä: Gianni Vinay (työnantajat – I) 

 
- Viite: KOM(2001) 629 lopullinen – lisälausunto – CES 518/2002 
 
- Avainkohdat: 

 
Talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon. Komitea on jo 
aiemmin ilmaissut olevansa vakuuttunut siitä, että työllisyyden kehittämisstrategioiden 
luominen paikallistasolla mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen Euroopan 
työllisyysstrategian kaikkien neljän pilaria alalla. Komitea toistaa tämän ajatuksensa.  
 
Naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeviin politiikan aloihin kiinnitetty laaja 
huomio on sen täysin kannatettavan vakaumuksen mukaista, että juuri paikallistasolla 
määritetään olosuhteet, jotka voivat rajoittaa tai laajentaa sukupuolten tasa-arvoa. 
 
Työmarkkinaosapuolet ovat jo toimineet roolissaan myönteisesti ja rakentavasti alueellisten 
työllisyyssopimusten yhteydessä sekä Eures-palvelun pohjalta muodostetuissa rajanylittävissä 
kumppanuuksissa, ja ne ovat yhä enemmän mukana paikallisstrategioiden kehittämisessä. 
 
Komissio korostaa, että osuus- ja yhteisötalous tarjoaa suuria mahdollisuuksia paikallisissa 
kehitysaloitteissa. Olisi kuitenkin asianmukaista, että komissio laatisi yhteisen määritelmän 
myös vuoden 2003 alussa pidettävää, paikalliskehitystä käsittelevää foorumia silmällä pitäen. 
 
Komissio mainitsee Eures-palvelun. On kuitenkin epätavallista, ettei komissio katso 
aiheelliseksi ehdottaa palvelun nivomista täysin Euroopan työllisyysstrategiaan. 
 
Komitea toivoo, että komission kaavailemassa analyysissä eriteltäisiin Urban-aloitetta ja muita 
aloitteita koskevat tulokset sekä esitettäisiin hyvien käytänteiden levittämisen vaikutukset. 
 
Komitea korostaa, että ammattikoulutus on yleissivistävän koulutuksen ja elinikäisen 
oppimisen ohella minkä tahansa työllisyyttä paikallistasolla edistävän aloitteen keskeinen 
tekijä. 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti komission päätökseen järjestää ensi vuonna paikalliskehitystä 
käsittelevä foorumi. Komitea on valmis antamaan panoksensa laajaan pohdintaprosessiin. 
 
 

- Yhteyshenkilö: Alan Hick 
 (puh. +32 2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Verokilpailu ja sen vaikutukset yritysten kilpailukykyyn 
Esittelijä: Peter Morgan (työnantajat – UK) 

 
- Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 526/2002 

 
- Avainkohdat: 

 
Lukuisista muista seikoista tärkein on Eurooppa-yhtiön perussäännön verotusulottuvuus. 
Eurooppa-yhtiön perustamisesta saa täyden hyödyn vain, jos jo toimivat yhtiöt voivat perustaa 
mainitunmuotoisen yhtiön ilman, että toimenpiteestä aiheutuu niille verotuksellisia 
lisäkustannuksia, ja jos ne välttävät niitä haitallisia veroesteitä, joita nykyisin esiintyy, kun 
liiketoimintaa harjoitetaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Hanke saattaa joutua 
vaaraan, sillä nykyisellään ei mainittuja seikkoja ole hoidettu kuntoon. Toisaalta on 
huolehdittava siitä, ettei Eurooppa-yhtiön perussäännön toteuttaminen synnytä uutta 
verotuksellista vääristymää jäsenvaltioissa rekisteröityihin yrityksiin nähden. 

 
- Yhteyshenkilö: Katarina Lindahl 
 (puh. +32 2 546 92 54 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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8 KÖYHYYS JA SYRJÄYTYMINEN 
 

• Ansioita ja elinoloja koskevat yhteisön tilastot (EU-SILC) 
Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – I) 

 
- Viite: KOM(2001) 754 lopullinen – 2001/293 COD – CES 517/2002 
 
- Avainkohdat: 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean mielestä asetus on hyödyllinen väline kyseisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja käynnissä olevien toimien seuraamiseksi. 
 
Kuten komitea on todennut aiemmissakin lausunnoissaan, jäsenvaltioiden tiedonkeruussa ja 
keruujärjestelmissä on kuitenkin edelleen liian paljon eroja, minkä johdosta tietoja on vaikea 
vertailla ja analysoida. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää rajoittavana, että asetuksessa edellytetään vain 
maakohtaisten köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskevien tilastojen laatimista. Siinä ei 
säädetä tietojen keruusta alue- ja paikallistasolla. Tämä on selvästi ristiriidassa Euroopan 
unionin suuntaviivojen ja etenkin taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan 
politiikan kanssa. Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on kuitenkin ollut vuodesta 
1992 lähtien yksi unionin kolmesta pilarista. 
 

- Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (puh. +32 2 546 95 10 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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9 SAFETY 
 

• Vaaralliset aineet / suuronnettomuusvaarat 
Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – F) 

 
- Viite: KOM(2001) 624 lopullinen – 2001/0257 COD – CES 515/2002 
 
- Yhteyshenkilö: Silvia Calamandrei 
 (puh. +32 2 546 9657 – sähköposti: Silvia.Calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Moottoriajoneuvojen taustapeilit 
Esittelijä: Sergio Colombo (työntekijät – I) 

 
- Viite: KOM(2001) 811 lopullinen – 2001/0317 COD – CES 512/2002 

 
- Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos  
 (puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 


