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Kesäkuun 18.–19. päivänä 2003 pidettyyn täysistuntoon osallistui Eurooppa-valmistelukunnan 
varapuheenjohtaja Jean-Luc Dehaene . 
 
 
1 SOSIAALITURVA 

 
• Eurooppalainen sairausvakuutuskortti  

 Esittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – FR) 
 

– Viite: KOM(2003) 73 lopullinen – CESE 751/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
 Komitea on tyytyväinen sairausvakuutuskortin käyttöönottoon. Kortti ja sen tarjoamat 

mahdollisuudet ovat tärkeä edistysaskel vapaan liikkumisen edistämisessä, ja kortin ansiosta 
eurooppalainen identiteetti vahvistuu. 
 

 Lopullisena tavoitteena tulee olla yksi yhteinen kortti, jota käytetään sekä kotimaassa että 
muualla yhteisön alueella. Jotta voitaisiin välttää tilanteet, joissa kortti osoittautuu odottamatta 
vanhentuneeksi, kortin myöntävän laitoksen tulisi uusia kortti automaattisesti siihen asti kun 
sosiaaliturvaoikeudet ovat voimassa. Toisena vaihtoehtona on, että eurooppalaisen kortin 
voimassaoloaika määritellään samaksi kuin mahdollisen jäsenvaltiokohtaisen kortin 
voimassaoloaika. 
 
Kortin tulee olla graafiselta ja ulkoasultaan "eurooppalainen", jotta se symboloisi EU-passin ja 
euron tapaan eurooppalaista identiteettiä ja vahvistaisi tunnetta kuulumisesta Euroopan 
unioniin. 
 

 Käyttöönoton myöhemmissä vaiheissa tulee varmistaa, että henkilötiedot on suojattu. 
 

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

 
 

2 PK-YRITYKSET 

• Mikro- ja pienyritykset 
Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 

– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 752/2003 
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– Avainkohdat: 
 

Lausunnossa, jonka lähtökohtana on osittain myös komission hiljattain antama yrittäjyyttä 
koskeva vihreä kirja, kehitellään niitä keskeisiä aiheita, joiden pohjalta voidaan toteuttaa uusien 
yritysten perustamista tukevaa politiikkaa. 
 
Lausunnossa korostetaan pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan merkitystä. 
Samalla kuitenkin toivotaan, että peruskirjalle annettaan juridinen muoto ja että myös Euroopan 
parlamentin esittämät ehdotukset toteutetaan. 
 
Lausunnon kolmannessa osassa esitetään keinoja yhteisön ohjelmien ja politiikkojen uudelleen 
suuntaamiseksi siten, että ne edistävät pien- ja mikroyritysten syntymistä ja kehitystä.  

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

 
 

3 EUROOPAN VAPAUTEEN, OIKEUTEEN JA 
TURVALLISUUTEEN PERUSTUVA ALUE 

 
• Kolmansien maiden kansalaisia koskevien 

maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen 
Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – ES) 

 
– Viite: KOM(2003) 49 lopullinen – 2003/0019 CNS – CESE 756/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Direktiivin 2001/40/EY lähtökohta on virheellinen, sillä siinä säädetään kolmansien maiden 
kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta, vaikka 
maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevaa yhteistä lainsäädäntöä ei ole vielä olemassa. 
Direktiivi osoittaa, että neuvosto toimii edelleen nurinkurisesti. Maastapoistamispäätösten 
vastavuoroista tunnustamista koskevan käytännön tulisi olla osa maahanmuuttoa ja 
turvapaikkaa koskevan yhteisen lainsäädännön muodostamaa kokonaisuutta. Yhteisen 
lainsäädännön puuttuessa minkä tahansa täytäntöönpanevan jäsenvaltion on toimittava 
yhteistyössä maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanemiseksi siinä tapauksessa, että sen 
omassa lainsäädännössä asiasta ei ole säädetty tai sitä ei nimenomaisesti kielletä. ETSK 
katsoo, että direktiivissä esitettyjen sääntöjen soveltamisessa ei noudateta asianmukaisesti 
eräitä perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen takeista.  
 
ETSK katsoo myös, että maastapoistamispäätökset tai pakkopalauttaminen eivät voi olla 
ainoastaan hallinnollisia päätöksiä, vaan niitä on voitava käsitellä myös tuomioistuimissa ja että 
maastapoistamispäätöksissä tulee myös taata asianomaisille henkilöille tehokas oikeussuoja 
kyseisen valtion voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
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ETSK tukee komission ehdotuksia vapaaehtoista paluuta koskevasta politiikasta. On otettava 
huomioon, että maastapoistaminen ja pakkopalauttaminen ovat erittäin ankaria menettelyjä, 
joita tulee soveltaa ainoastaan poikkeustilanteissa. Maastapoistamispäätöksen on perustuttava 
yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan vakavaan ja todelliseen 
uhkaan, ja niiden perustana on oltava oikeuden päätös. 
 
Uudella ehdotuksella neuvoston päätökseksi pyritään siihen, että maastapoistamisen 
täytäntöönpanosta aiheutuvat todelliset kustannukset maksaa maastapoistamispäätöksen 
tekevä jäsenvaltio silloin, kun maastapoistamista ei voida toteuttaa asianomaisen kolmannen 
maan kansalaisen kustannuksella, jotta direktiivin 2001/40/EY soveltamisesta aiheutuva 
taloudellinen epätasapaino voidaan välttää. 
 
ETSK katsoo, että neuvoston päätösehdotuksessa mainittu menettely taloudellisen 
epätasapainon korvaamiseksi voitaneen luoda vasta kun maahanmuuttoa ja turvapaikkaa 
koskeva yhteinen lainsäädäntö on olemassa.  

 
– Yhteyshenkilö: Alan Hick  

 puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti alan.hick@esc.eu.int 
 

 
4 LIIKENNE 

 

• Maantieverkon tunnelien turvallisuus 
 Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 

 
– Viite: KOM(2002) 769 lopullinen – 2002/0309 COD – CESE 746/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea on tyytyväinen komission ehdotukseen, mutta pitää kuitenkin tarpeellisena täydentää 
ja parantaa eräitä ehdotuksen keskeisiä kohtia : 
 
– Turvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamiseksi direktiivi tulisi ulottaa koskemaan 

kaikkia yli 500 metrin pituisia maantietunneleita. 
– Komitea vastustaa mahdollisuuksia poiketa direktiivissä säädetyistä toimenpiteistä. 
– Komitea ehdottaa, että yli 16 tonnin painoisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen 

kuljettajille järjestettäisiin erikoiskursseja, joiden suorittamisesta mainittaisiin erikseen 
heidän ajokorteissaan. 

– Turvallisuusvastuuhenkilön, joka toimii direktiivissä tarkoitettujen turvatoimien 
järjestelmän ytimessä, on oltava itsenäinen suhteessa tunnelin hallinnoijaan, ja hänen 
toimivaltansa on vahvistettava.  

 
Ratkaisuksi liikenteen infrastruktuuritoimien rahoitusta koskevaan kiperään kysymykseen 
komitea ehdottaa "eurooppalaisen liikenneinfrastruktuurirahaston" perustamista, joskin se 
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ilmoittaa samalla aikeestaan selvittää myöhemmin oma-aloitteisessa lausunnossa 
perusteellisesti infrastruktuuritoimien rahoituksen kaikki ulottuvuudet.  

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

• Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen lentoasemilla / kesä 2004 
 Yleisesittelijä:  Bo Green (työnantajat – DK) 

 
– Viite: KOM(2003) 207 lopullinen – 2001/0140 COD – CESE 754/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti luis.lobo@esc.eu.int 

 
 

5 YMPÄRISTÖNSUOJELU JA KANSANTERVEYS 
 

• Alusten aiheuttama meren pilaantuminen / seuraamukset 
 Esittelijä: Eduardo Chagas  (työntekijät – PT) 
 Apulaisesittelijä: Anna Bredima-Savopoulou (työnantajat – EL) 

 
– Viite: KOM(2003) 92 lopullinen – 2003/0037 COD – CESE 755/2003 
 
– Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa ehdotuksen päätavoitetta, mutta kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen 
seuraavia kysymyksiä: 
– Komission tulisi löytää ilmaisun "törkeä huolimattomuus" tilalle sopivampi nimitys, joka 

olisi yhtä kattava direktiivin tavoitteiden kannalta ja jota voitaisiin tulkita ja soveltaa eri 
jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti. 

– Komission tulisi pohtia, onko vahingossa tapahtuva pilaantuminen tarkoituksenmukaista 
ottaa mukaan direktiivin soveltamisalaan. 

 
Lisäksi komitea 
– kehottaa painokkaasti varmistamaan, etteivät määrätyt seuraamukset ole kohtuuttomia  
– kehottaa tekemään eron tahallisen ja vahingossa tapahtuvan pilaantumisen välillä; 

tahallisesta teosta johtuvan pilaantumisen seurauksena saadut sakot eivät 
vakuutussopimusten ehtojen mukaan ole vakuutuskelpoisia, mutta vahingossa 
tapahtuneen pilaantumisen tapahtuessa sakkojen tulisi olla vakuutuskelpoisia  

– kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia alusten päälliköiden ja muun henkilökunnan 
asianmukaisen kohtelun turvaamiseksi ja heidän suojelemisekseen vahinkojen 
tapahtuessa, jotta he eivät joutuisi kohtuuttomien toimien kohteiksi, ja ottamaan tässä 
yhteydessä huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
292 artiklaan (prompt release of vessels and crews) sisältyvät alusten ja niiden 
henkilökunnan pikaista vapauttamista koskevat määräykset. 
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– Yhteyshenkilö: Luis Lobo 
 puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti luis.lobo@esc.eu.int 

 
 

• Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt / maalit 
 Esittelijä: David Sears  (työnantajat – UK) 

 
– Viite: KOM(2002) 750 lopullinen – 2002/0301 COD – CESE 750/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
 puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti johannes.kind@esc.eu.int 
 
 

• Uimaveden laatu 
 Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 

– Viite: KOM(2002) 581 lopullinen – 2002/0254 COD – CESE 749/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
ETSK toteaa, että uusi direktiivi on aiheellinen, kun otetaan huomioon tieteellinen ja tekninen 
kehitys. Komitea tähdentää, että direktiivissä on tarpeen pitäytyä realistisissa säännöksissä, 
joilla on todellista merkitystä kansaterveyden kannalta. Komitea kannattaakin virkistyskäytössä 
olevien vesien jättämistä direktiivin sovellusalan ulkopuolelle ja velvoitteiden tiukentamista. 
Komitea suosittaa, että edistetään nykyistä ajanmukaisempia ja luotettavampia tekniikoita sekä 
sellaisia tekniikoita, joiden avulla asianomaisille viranomaisille ja yleisölle voidaan jakaa tietoa 
mahdollisimman nopeasti. Komitea katsoo, että liitteessä III esitetyssä uimavesiprofiilissa on 
tarkennettava saasteiden luonteen määrittelyä. Liite olisikin tarkistettava, jottei siihen jäisi 
säännöksiä, joita ei voida toteuttaa käytännössä. Komitea esittää, että vanhojen ja uusien 
vaatimusten välisiä siirtymätoimia tarkennettaisiin. 
 
ETSK tähdentää yhteisön hyvän hallinnon kannalta keskeisenä tekijänä olevan 
läheisyysperiaatteen noudattamista, sillä uimarantojen välillä on hyvin suuria eroja Euroopan 
unionin alueella. 

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

• Polttomoottoreiden päästöt 
 Esittelijä: Paulo Barros Vale  (työnantajat – PT) 
 

– Viite: KOM(2002) 765 lopullinen – 2002/0304 COD – CESE 744/2003 
 

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

 
 

 6 TUTKIMUS 
 

• Avaruuspolitiikka (vihreä kirja) 
 Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 

– Viite: KOM(2003) 17 lopullinen – CESE 745/2003 
 

– Avainkohdat: 
 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että Euroopan avaruusalan aseman tulee olla 
tulosta vahvasta poliittisesta tahdosta ja selkeistä budjettipäätöksistä. Jaetun ja/tai rinnakkaisen 
toimivallan käyttöönotto avaruusalalla tulevassa perutuslaillisessa sopimuksessa antaisi 
Euroopan unionille poliittiset, lainsäädännölliset ja taloudelliset välineet vahvan avaruuspolitiikan 
määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Tällaisen politiikan avulla tulee 
 
– varmistaa Euroopan itsenäinen pääsy avaruuteen 
– edistää Euroopan strategista riippumattomuutta 
– kehittää korkeatasoinen tieteellinen ohjelma 
– edistää Euroopan unionin kansalaisten ja alakohtaisten politiikkojen hyödyksi 

tarkoitettuja sovelluksia  
– koordinoida avaruusteknologian kaksitahoista tutkimusohjelmaa Euroopan 

riippumattomuuden varmistamiseksi siviilialalla, kaupassa, turvallisuuden alalla ja 
puolustuksessa. 

 
Euroopalla on avaruusalalla ensiluokkaista tieteellistä, teknistä ja teollista kapasiteettia. Galileo-
ohjelman esimerkki osoittaa selkeästi, että aikailuun ei ole enää varaa, sillä muuten vaarana on 
Euroopan suurenmoisen avaruuskapasiteetin murentuminen. Ratkaiseva kysymys on, riittääkö 
Euroopan unionilla poliittista tahtoa ja taloudellista voimaa riippumattomuutensa ja eturivin 
asemansa säilyttämiseksi. 

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

 
 7 TIETOYHTEISKUNTA 
 

• Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto 
 Esittelijä: Göran Lagerholm (työnantajat – SE) 

 
– Viite: KOM(2003) 63 lopullinen – 2003/0032 COD – CESE 747/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
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 puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 

 

• eEurope 2002 loppuraportti 
 Esittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 

 
– Viite: KOM(2003) 66 lopullinen – CESE 748/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 

 
 

8 YHTENÄISMARKKINAT 
 

• Sijoituspalvelut 
 Esittelijä: Dagmar Boving  (työnantajat – DE) 
 
– Viite: KOM(2002) 625 lopullinen – 2002/0269 COD – CESE 741/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

• Vähäisiä vaateita koskevat oikeudenkäynnit 
 Esittelijä: Jörg Frank von Fürstenwerth (työnantajat – DE) 
 

– Viite: KOM(2002) 746 lopullinen – CESE 742/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 
 puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti jakob.andersen@esc.eu.int 

 

• Sähkömagneettinen yhteensopivuus 
 Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK) 
 

– Viite: KOM(2002) 759 lopullinen – 2002/0306 COD – CESE 743/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 
 puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti jakob.andersen@esc.eu.int 
 
 
9 VEROTUS 

 

• Matkapalvelujen suoritukset / ALV 
 Esittelijä: Rafael Barbadillo López (työnantajat – ES) 
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− Viite: KOM(2003) 78 lopullinen – 2003/0230 COD – CESE 753/2003 
 

– Yhteyshenkilö: Alberto Allende 
 puh. +32 (0)2 546 9679 – sähköposti alberto.allende@esc.eu.int 

 
 

 


