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Toukokuun 29.–30. päivänä pidettyyn täysistuntoon osallistui Euroopan komission jäsen 
Erkki Liikanen. Hän piti puheen aiheesta "Yrityspolitiikka ja tietoyhteiskunta", jonka jälkeen seurasi 
yleiskeskustelu. 
 
 

1 TULEVAISUUTEEN TÄHTÄÄVÄT STRATEGIAT 
 

• "Kestävään kehitykseen tähtäävä maailmanlaajuinen yhteistyö" 
-alakomitea 
Esittelijä: Ernst Ehnmark (työntekijät – S) 
 

− Viite: KOM(2002) 82 lopullinen – CES 692/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) vetoaa osapuolina oleviin hallituksiin ja 
organisaatioihin kehottaen niitä keskittymään herpaantumatta siihen, miten saadaan aikaan 
maailmanlaajuisia kumppanuussuhteita ja lujia sitoumuksia yleismaailmallisen kestävän kehityksen 
liikkeellepanemiseksi niin, että huomio kohdistetaan ensisijaisesti köyhyyden kitkemiseen eikä 
juhlallisten julistusten laatimiseen. Maailmanlaajuisessa kestävän kehityksen huippukokouksessa ei 
tehtävänä ole käydä uusia neuvotteluja ympäristö- ja kehityskonferenssissa annetuista suosituksista 
tai vuosituhannen kehitystavoitteista vaan päästä sopimukseen niiden toteuttamiseen tarvittavista 
toimista. ETSK antaa neuvostolle ja komissiolle täyden tukensa niiden pyrkiessä etenemään 
Göteborgiin kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vuonna 2001 tekemien päätösten edellyttämällä 
tavalla. Näillä päätöksillään Euroopan unioni on onnistunut viitoittamaan uudenkaltaisen 
toimintasuunnan kansainväliseen yhteistyöhön ja hankkimaan siinä itselleen johtavan aseman. 
 
Olisi tuhoisaa, jos huippukokous tuottaisi ympäristönsuojelullisten tavoitteiden ja taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen välisen vastakkainasettelun. Jotta näin ei kävisi, tulee erityistä huomiota 
kiinnittää yhteyksiin sellaisten merkittävien tekijöiden välillä, jotka vaikuttavat kehityksen 
kestävyyteen, kuten väestönkasvu, ympäristön pilaantuminen, köyhyys ja talouden pysähtyneisyys. 
Komitean mukaan tulisi kiinnittää huomiota hyvien ympäristökäytänteiden ja työpaikkojen 
luomisen välillä vallitseviin positiivisiin vaikutussuhteisiin sekä siihen erottamattomasti liittyvään 
työntekijöiden perustavien oikeuksien edistämiseen. Lisäksi tulisi parantaa huomattavasti 
kehitysmaiden mahdollisuuksia kaupankäyntiin ja tutkia mahdollisuuksia niiden velkataakan 
keventämiseksi. Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta tulee pitää ensisijaisena yleisteemana. 
Kehitysmaiden hallintoviranomaisten koulimista varten tulisi perustaa kumppanuuksia hyvän 
hallintotavan ja tarkoituksenmukaisesti toimivan hallintokoneiston edistämiseksi. Jotta voidaan 
tehdä tunnetuksi kestävän kehityksen asiaa ja seurata sen edistymistä suuren yleisön 
myötävaikutuksella, talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa maa- ja aluekohtaisten sekä 
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maailmanlaajuisten, joka toinen vuosi järjestettävien sidosryhmäfoorumien perustamista, mikä 
EU:n onkin tarkoitus tehdä.  

 
− Yhteyshenkilö: Robert Hull 
 (puh. +32 2 546 9350 – sähköposti: robert.hull@esc.eu.int) 

 
 

• Talouspoliittinen koordinointi 
Esittelijä: Ursula Konitzer (työntekijät – D) 
 

− Viite: valmisteleva lausunto – CES 688/2002 
 
− Avainkohdat: 

 
Valmisteleva lausunto on annettu komission puheenjohtajan Romano Prodin pyynnöstä. 
 
Valmistelukunnan työskentelyä silmällä pitäen olisi pohdittava, mitkä muutokset perustamis-
sopimuksen talouspolitiikka-lukuun olisivat aiheellisia. Erityisesti olisi syytä tarkastella seuraavia 
seikkoja: 
 
– Perussopimuksessa olisi ilmaistava selkeämmin, että talouspolitiikan avulla on edistettävä 

olennaisesti työllisyys- ja kasvutavoitteiden saavuttamista. 

– Yhteisön etu tulisi tuoda paremmin esiin palauttamalla komissiolle ehdotusoikeus 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen laadinnassa. 

– Euroopan parlamentin roolia tulee vahvistaa pakollisella kuulemisella tai yhteispäätös-
menettelyllä neuvoston tehdessä enemmistöpäätöksiä. 

– Euroopan talous- ja sosiaalikomitean konsultoinnin olisi oltava pakollista. 

– Miten työmarkkinaosapuolten välinen makrotaloudellinen vuoropuhelu voidaan sisällyttää 
perustamissopimukseen? 

– Komiteoiden rooli ja kokoonpano tulee määritellä paremmin ja komiteoiden välistä yhteistyötä 
tulee tehostaa. 

– Onko aiheellista kirjata euro-ryhmä perustamissopimukseen ja antaa sille itsenäistä 
päätäntävaltaa? 

 
ETSK:n mielestä on aiheellista syventää edelleen tässä lausunnossa tarkasteltujen ongelmien 
käsittelyä ja tehdä tarvittaessa perustamissopimuksen mahdollisten tarkistusten sanamuotoa 
koskevia ehdotuksia. 

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

*          * 
 
 

2 SOSIAALISET TOIMENPITEET JA INDIKAATTORIT 
 

• Eläkeuudistuksen mahdolliset vaihtoehdot 
Esittelijä: Giacomina Cassina (työntekijät – I) 
Apulaisesittelijä: Harry Byrne (työnantajat – IRL) 

 
− Viite: valmistava lausunto – CES 686/2002 
 
− Avainkohdat: 

 
Komission puheenjohtaja Romano Prodi kehotti kirjeessä ETSK:ta tarkastelemaan syventävästi 
eläkejärjestelmien mahdollisia uudistuksia ja antamaan aiheesta valmistelevan lausunnon. 
 
ETSK vahvistaa kantansa, jotka se on jo ilmaissut aiheista "Talouskasvu, verotus ja EU:n 
eläkejärjestelmien kestävyys" ja "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja 
talous- ja sosiaalikomitealle – Turvattuja ja kestäviä eläkkeitä koskevien kansallisten strategioiden 
tukeminen kokonaisvaltaisella lähestymistavalla" antamissaan lausunnoissa sekä muissa 
lausunnoissaan, joissa viitataan suoraan tai epäsuorasti eläkejärjestelmiin liittyviin ongelmiin. 
Komitea syventää joitakin aiemmin käsittelemiään aiheita ja keskittyy neljään aihepiiriin: 
eläkejärjestelmien sosiaalinen kestävyys suhteessa muuttuvan työelämän tarpeisiin; toimenpiteet 
työelämän pidentämiseksi; toimenpiteet rahoituksen kestävyyden vahvistamiseksi; ehdotukset 
avoimen koordinointimenetelmän käyttöön ottamiseksi eläkeasioissa. 
 
ETSK toteaa aluksi olevansa täysin vakuuttunut siitä, että sosiaalisten toimijoiden on osallistuttava 
aktiivisesti ja tietoisesti eläkejärjestelmien mukauttamiseen, ajanmukaistamiseen ja uudistamiseen, 
sillä vain näin luodaan edellytykset jäsenvaltiotasolla tehtäviä välttämättömiä päätöksiä varten 
tarvittavalle riittävän laajalle yksimielisyydelle. 
 

– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (puh. +32 2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Sosiaaliset indikaattorit 
Esittelijä: Giacomina Cassina (työntekijät – I) 

 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 685/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
ETSK arvostaa erityisen paljon sosiaalisen suojelun komitean työtä ja vahvistaa olevansa valmis 
tekemään yhteistyötä sen kanssa ja tukemaan sen toimintaa, joka on avainasemassa kehitettäessä 
tehokkaasti sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia. ETSK 
on erityisen tyytyväinen dynaamiseen lähestymistapaan, joka tarjoaa mahdollisuuden mukauttaa ja 
kehittää indikaattoreita. On kuitenkin tutkittava, ovatko indikaattorien määritelmät sekä niiden 
sisältö, avoimuus ja hyväksyttävyys riittäviä vai tulisiko tiettyjä indikaattoreita piakkoin eriyttää 
nykyistä enemmän. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa, että useimmat indikaattorit koskevat 
tuloja, ja katsoo, että näin syntyy tietty epätasapaino niihin indikaattoreihin nähden, joiden avulla 
voidaan selvittää ja vertailla myös köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen laadullisia näkökohtia. 
 
Seuraavaksi tulisi ensi sijassa tarkastella indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata sosiaalista 
osallisuutta ja palvelujen saatavuutta etenkin terveydenhuollon alalla. Tietoja ja taitoja koskevia 
indikaattoreita tulisi täydentää ja täsmentää. Indikaattorin "pienituloisten osuus tulonsiirtojen 
jälkeen, viimeisimmän ammattiaseman mukaan eriteltynä" määritelmää tulisi täydentää ottamalla 
huomioon myös erittäin epäsäännöllinen tai tilapäinen työ sekä työ, josta ei ole tehty virallista 
ilmoitusta (laiton tai pimeä työ). Indikaattoriin "eliniänodote" tulisi sisällyttää "itsenäisen 
eliniänodotteen" (disability-free life expectancy) käsite, jonka Eurostat on jo tarjonnut 
jäsenvaltioiden käyttöön. 

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

• Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö 
Esittelijä: Gabriel García Alonso (työnantajat – E) 
 

− Viite: KOM(2001) 573 lopullinen – 2001/0241 COD – CES 678/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotukseen asetuksen N:o 3820/85 muuttamisesta siten, että 
yhdenmukaistetaan tiettyjä sosiaalilainsäädännön näkökohtia, jotka koskevat ajoaikoja, taukoja ja 
lepoaikoja sekä digitaalisen ajopiirturin käyttöönottoa. ETSK ehdottaa kuitenkin muutoksia, joilla 
pyritään selventämään ehdotettuja säännöksiä ja tehostamaan asetuksen soveltamista. 
 



- 5 - 

 
Greffe 142/2002 (fr,de,en,it,pt→fi)MK/LV/mm,je …/… 

ETSK on tyytyväinen yrityksen vastuuta koskeviin uusiin säännöksiin, joilla on tarkoitus 
varmistaa, että kuljettaja kykenee noudattamaan ajoaikaa koskevia sääntöjä. Niissä säännellään 
aiempaa selkeämmin kuljettajan ja yrityksen välinen vastuunjako. ETSK on tyytyväinen myös 
uuteen kohtaan, joka koskee vastuuta vuorokautisesta kokonaisajoajasta myös silloin, kun sen 
aikana ajetaan useiden jäsenvaltioiden alueella. 
 
Komitea esittää, että asetuksen sisältämiä poikkeuksia vähennetään entisestään ja että asetuksen 
soveltamisala ulotetaan maanteiden tavarankuljetuksiin, joissa ajoneuvon suurin sallittu paino 
ylittää 2 tonnia. ETSK kehottaa komissiota pohtimaan mahdollisuutta ottaa tieliikennealan 
työmarkkinaosapuolet mukaan kyseisen komitean kokouksiin, mikä mahdollistaa asetuksen 
asianmukaisen soveltamisen ja tulkinnan. 
 

– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 (puh. +32 2 546 9794 – sähköposti: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

*          * 
 
 

3 SISÄMARKKINAT 
 
• Moottoriajoneuvojen jakelu 

Esittelijä: Giacomo Regaldo (työnantajat – I) 
 

− Viite: EYVL C 67, 16.3.2002 – CES 676/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamista moottoriajoneuvojen jakelu- ja huoltosopimuksiin 
yhteismarkkinoilla säännellään komission asetuksella (EY) N:o 1475/95. Asetuksen voimassaolo 
päättyy 30. syyskuuta 2002. Tämän vuoksi komission on päätettävä säännöistä, joita sovelletaan 
moottoriajoneuvojen jakeluun 1. lokakuuta 2002 alkaen. 
 
Ehdotetussa asetuksessa esitetään toimenpiteitä uusien moottoriajoneuvojen jakelumarkkinoille ja 
huolto- ja korjauspalveluiden markkinoille sekä annetaan riippumattomia korjaamoita koskevat 
säännöt. 
 
Komitea arvostaa sitä, että komissio haluaa luoda uudella ryhmäpoikkeusasetuksella 
moottoriajoneuvojärjestelmää varten innovatiivisen välineen, jonka avulla voidaan tulkita ja 
ennakoida aiempaa paremmin markkinoiden muutoksia ja kuluttajien vaatimuksia. 
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Komitea panee tyytyväisenä merkille, että uudessa asetuksessa on otettu huomioon monet 
edellisessä moottoriajoneuvojen jakelua koskevassa lausunnossa esitetyt ehdotukset. Uudessa 
asetuksessa myönnetään, että tehokkaan kilpailun lisäksi tavoitteeksi tulee asettaa kuluttajien 
asianmukainen suojelu kun otetaan huomioon henkilöauton erityispiirteet hyödykkeenä ja 
kulkuneuvona, jonka laadun, toimintavarmuuden ja turvallisuuden tulee säilyä pitkään. 
 
Lausunnossa esitettyjen huomioiden tarkoituksena on oikaista, täsmentää ja täydentää 
tarkasteltavana olevan monitahoisen asetuksen muodostamaa sääntelykehystä, jolla säädellään 
Euroopassa yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti herkkää alaa. 
 
Tavoitteena on väline, jonka avulla voidaan konkreettisesti edistää kuluttajan hyvinvointia ja tarjota 
aiempaa laajemmat mahdollisuudet valita tuotteet ja palvelut yhteismarkkinoiden koko alueelta. 
Tavoitteen saavuttamiseksi etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille annetaan mahdollisuudet 
toimia markkinoilla, joilla kilpailuolosuhteet ovat siedettävät sekä edistävät kasvua ja työllisyyttä ja 
joilla oikeusvarmuus on korkeatasoinen. 
 

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

• Myynninedistämistoimet 
Esittelijä: Dimitrios Dimitriadis (työnantajat – EL) 

 
− Viite: KOM(2001) 546 lopullinen – 2001/0227 COD – CES 689/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Myynninedistämistoimet ovat tärkeimpiä tavaroiden ja palveluiden markkinointivälineitä. Niihin 
kuuluvat kaikenlaiset alennukset, palkinnot, ilmaislahjat, myynninedistämiskilpailut ja -pelit. 
 
Myynninedistämistoimet ovat olennaisia kehitettäessä tuotteiden ja palveluiden rajatylittävää 
kauppaa sisämarkkinoilla. Ne ovat erityisen tärkeitä pienille, uutta luoville pk-yrityksille niiden 
kehittäessä itselleen kannattavia markkinarakoja. 
 
Komissio valmistelee asetusehdotusta havaittujen sisämarkkinaesteiden poistamiseksi. 
 
ETSK suosittelee, että komissio tutkii ehdotettua asetusta perusteellisesti uudelleen tässä 
lausunnossa esitettyjen kannanottojen pohjalta ja ottaen huomioon etenkin kuluttajansuojasta 
Euroopan unionissa annetusta vihreästä kirjasta käytävän julkisen keskustelun tulokset. Tavoitteena 
tulee olla yhteisön eri toimintalinjojen yhdenmukaisuuden säilyttäminen. 
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ETSK antaa kuitenkin seuraavat suositukset siinä tapauksessa, että komissio katsoo, että sen tulee 
pitää kiinni asetusehdotuksestaan: 
 
a) Asetusehdotuksesta tulisi poistaa kokonaan mahdollisuus harjoittaa alihintaan tapahtuvaa 

myyntiä tai mitään vastaavaa myynninedistämiskeinoa. 
 
b) Olisi ryhdyttävä tiukkoihin ja konkreettisiin toimenpiteisiin kuluttajien suojelemiseksi ja 

kiellettävä lääkkeiden ja tupakkatuotteiden myynninedistäminen. Lasten ja nuorten 
suojelemiseksi olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla estetään alkoholin käytön lisääntyminen. 

 
c) Lapset on suojattava täydellisesti heidän tietämättään tapahtuvalta henkilötietojen 

keräämiseltä. 
 
d) Käsiteltävänä olevan tiedonannon myötä näitä kysymyksiä tulisi ryhtyä valvomaan 

säännöllisesti, niin että asioihin voidaan puuttua aina kun sisämarkkinoilla tapahtuneet 
muutokset niin edellyttävät. 

 
e) Komitea katsoo, että pk-yritykset, joilla on kykyä ja visioita, tulisi saada kaikin keinoin 

ymmärtämään, kuinka tärkeää niiden on ulottaa toimintansa Euroopan markkinoille ja 
maailmanmarkkinoille. Tätä strategiaa toteuttaessaan ne voivat käyttää apunaan 
myynninedistämistoimia ja uutta teknologiaa. 

 
f) ETSK kehottaa komissiota kiinnittämään tulevissa toimenpiteissään erityistä huomiota 

lainsäädännön koordinointiin ja tehokkaiden valvontamekanismien luomiseen jäsenvaltioissa, 
jotta oikeudenmukaisen kilpailun sääntöjen noudattaminen sisämarkkinoilla turvattaisiin. 

 
g) Liitteessä mainitut tärkeimmät tiedotusvaatimukset tulisi kodifioida ja sisällyttää asetukseen. 

On tärkeää myös selventää, minkälaiset tiedotusvaatimukset koskevat pääasiassa liikkeissä 
tapahtuvaa vähittäismyyntiä ja minkälaiset muilla tavoilla (esim. television tai sähköisen 
kaupankäynnin kautta) tapahtuvaa myyntiä. 

 
h) Asetusehdotuksen säännösten tulee koskea sekä yksityisten yritysten että yritysten, jotka 

kuuluvat laajassa merkityksessä julkisen sektorin piiriin, harjoittamia myynninedistämistoimia. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Valmisteveron alaiset tuotteet / tietokoneistaminen 
Esittelijä: Clive Wilkinson (työnantajat – UK) 

 
− Viite: KOM(2001) 466 lopullinen – 2001/0185 COD – CES 673/2002 

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

• Maataloustraktorit 
Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – F) 

 
− Viite: KOM(2002) 6 lopullinen – 2002/0017 COD – CES 674/2002 

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

* 
 

*          * 
 
 

4 TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TOIMET 
 

• Geneettisesti muunnetut elintarvikkeet ja rehut 
Esittelijä: Sandra Thomas (muut eturyhmät – UK) 

 
− Viite: KOM(2001) 425 lopullinen – 2001/0173 COD – CES 694/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää oikeansuuntaisena komission aloitetta, jolla pyritään 
selkeyttämään ja laajentamaan nykyistä sääntelyjärjestelmää. Ehdotuksessa käsitellään käyttöä ja 
kulutusta koskevien lupien myöntämistä sellaisille tuotteille, joille on jo tehty tarkka terveys- ja 
ympäristöriskien arviointi, sekä niiden merkitsemistä. Helpottaessaan muuntogeenisten 
elintarvikkeiden merkitsemistä elintarvikeketjussa uudet säännökset lisäävät avoimuutta ja 
kuluttajien valinnanvapautta. Sääntelyn ulottaminen rehuihin on erityisen tervetullutta. Euroopassa, 
jossa on otettu aikalisä uusien muuntogeenisten organismien markkinoille saattamista koskevassa 
kysymyksessä, valtaosa kansalaisista haluaisi välttää geenimuunneltuja elintarvikkeita. 
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ETSK katsoo, että muuntogeenisten tuotteiden merkitseminen pitäisi ulottaa koskemaan kaikkia 
muuntogeenisten organismien avulla tuotettuja elintarvikkeita ja rehuja. Tämä lisäys antaa 
kuluttajille mahdollisuuden saada riittävästi tietoa geenitekniikan käytöstä tuotantoprosessin 
kaikissa vaiheissa, jolloin kuluttajat voivat perustaa valintansa laajapohjaiseen tietoon. 
 
ETSK kannattaa ehdotusta merkitä sellaiset elintarvikkeet ja rehut muuntogeenisiksi, joiden 
sisältämän, adventiivisesta kontaminaatiosta johtuvan muuntogeenisen aineksen määrä ylittää 
1 prosentin rajan. Komitea suosittelee sääntelykehyksen määrittelemistä sellaisille EU:n 
ulkopuolelta tuotaville muuntogeenisille tuotteille, jotka ovat sallittuja niiden alkuperämaassa mutta 
eivät EU:ssa. ETSK:n mielestä tulevaisuudessa monet kuluttajat pitävät tuotteita, joiden 
valmistusprosessissa muuntogeenisten organismien osuus ei ole koko tuotantoketjun aikana 
ylittänyt yhden prosentin rajaa, yhtälailla "laatutuotteina" kuin esimerkiksi tiettyjä alueellisia 
tuotteita, lattiakanaloiden munia tai luomutuotteita. 
 

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

• Vaaralliset aineet – c/m/r 
Esittelijä: Sergio Colombo (työntekijät – I) 

 
− Viite: KOM(2002) 70 lopullinen – 2002/0040 COD – CES 675/2002 

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

* 
 

*          * 
 

5 YMPÄRISTÖ 
 

• Pakkausjäte 
Esittelijä: Richard Adams (muut eturyhmät – UK) 
 

− Viite: KOM(2001) 729 lopullinen – 2001/0291 COD – CES 681/2002 
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− Avainkohdat: 
 
Komitea kannattaa vilpittömästi direktiiviä 94/62/EY ja pitää sitä merkittävänä eteenpäin vievänä 
voimana, jolla kannustetaan jäsenvaltioiden lainsäätäjiä ottamaan käyttöön valikoivia 
pakkausjätteen keräys- ja lajittelujärjestelmiä ja lisätään tietoisuutta pakkausten roolista. 
 

Komitea toteaa, että viiden viime vuoden aikana on tapahtunut huomattavaa edistystä sekä 
materiaalikohtaisten edistyksellisten kansallisten lakien säätämisessä että pakkaus-, kierrätys-, 
hyödyntämis- ja jätteenkäsittelyalojen suhtautumisessa asiaan. Pakkausjätteen kierrätyksessä on yhä 
monia ongelmia, ja komitea kehottaa edelleen luomaan osallistumiseen perustuvan ennakoivan 
toimintatavan, joka kattaa kaikki pakkausten tuotantoketjuun, käyttöön ja hävittämiseen osallistuvat 
toimijat ja jossa otetaan erityisesti huomioon näiden toimijoiden taloudelliset rajoitteet. Komitea 
suosittelee seuraavia toimia: 
 
− tehostettu tuki pakkausjätteiden uusien hyödyntämistekniikoiden keksimiselle ja kehittämiselle 

− uusien kierrätysmateriaalimarkkinoiden löytäminen ja kehittäminen 

− Euroopan standardointikomitean (CEN) kierrätysmateriaalinormien laatiminen 

− eri pakkausmateriaalialojen selkeä vastuullistaminen 

− kuluttajien ja kansalaisten kanssa käytävän rakentavan vuoropuhelun kehittäminen 

− EU:n tilastonvalvontajärjestelmän jatkuva kehittäminen. 
 

– Yhteyshenkilö: Silvia Calamandrei 
 (puh. +32 2 546 9657 – sähköposti: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
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• Ekopistejärjestelmä/Itävalta 
Esittelijä: Dethmer H. Kielman (työnantajat – NL) 

 
− Viite: KOM(2001) 807 lopullinen – 2001/0310 COD – CES 691/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Komitea hyväksyy komission ehdotuksen jatkaa ekopistejärjestelmää vuoden 2003 pohjalta 
ainoastaan vuodeksi 2004. Ehdotusta on pidettävä väliaikaisena ratkaisuna odotettaessa 
infrastruktuurin käyttömaksuja koskevan puite-ehdotuksen hyväksymistä. Komitea hyväksyy sen, 
että ekopisteiden kokonaismäärä on sama kuin vuonna 2003 käytettävissä oleva pistemäärä ja 
pistejako EU-maiden kesken pysyy samana. Komitea pitää myös hyvänä sitä, että määrällinen 
rajoite (108 prosentin yläraja todellisten kuljetusten määrässä) poistuu. Komitea katsoo, että 
3 artiklan 3 kohta, jonka mukaan ekopistejärjestelmää jatketaan vuosiin 2005 ja 2006, ellei edellä 
mainittua puite-ehdotusta hyväksytä, tulee poistaa, sillä säännökseltä puuttuu kestävä 
oikeusperusta. Komitea suosittaa myös, että tavaraliikenteen rautatieyhteyksiä koskeva sopimus on 
pantava pikaisesti toimeen ja että ympäristöä vähän saastuttavia tavarankuljetusajoneuvoja tulee 
kohdella verotuksellisesti muita edullisemmin. Lisäksi komitea katsoo, että yhteisön tasolla on 
kehitettävä järjestelmä, jonka ansiosta kuljetusvälineen ympäristöystävällisyys vaikuttaa 
kuljetusmuodon valintaan nykyistä enemmän. 

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

• Kasvihuonekaasujen päästöjen päästöoikeuksien kauppa 
Esittelijä: José Ignacio Gafo Fernández (työnantajat – E) 

 
− Viite: KOM(2001) 581 lopullinen – 2001/0245 COD – CES 680/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Komitea on aina kannattanut varauksettomasti Kioton pöytäkirjan hyväksymistä ja ratifioimista. 
Vaikka komitea on komission kanssa yhtä mieltä direktiivin perimmäisestä tarkoituksesta, se 
suhtautuu varauksellisesti nyt tehtyyn ehdotukseen ja esittää siihen muutoksia. 

 
Komitean mielestä ei pitäisi todeta, että direktiivin tarkoituksena on luoda järjestelmä "– – 
edistämään kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti". Sen sijaan olisi 
todettava, että luodaan järjestelmä "jonka avulla kasvihuonekaasujen päästöjä pystytään 
vähentämään kustannustehokkaasti siten, että samalla säilytetään Euroopan unionin kilpailukyky ja 
kaikki työpaikat". Toiseksi komitea suhtautuu epäilevästi siihen, että direktiivi velvoitetaan 
panemaan täytäntöön siirtymäkaudella 2005–2008 (ennen kuin Kioton pöytäkirja tulee virallisesti 
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voimaan). Kolmanneksi komitean mielestä ei ole perusteltua jättää muita kasvihuonekaasuja 
alkuperäisen ehdotuksen ulkopuolelle ja olla huomioimatta vuodesta 2008 lähtien kahta muuta 
kyseisessä pöytäkirjassa mainittua joustojärjestelmää. 

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

• Ääntä hitaammin lentävien siviili-ilma-alusten meluluokitusta koskeva 
yhteisön kehys 
Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK) 

 
− Viite: KOM(2001) 74 lopullinen – 2001/0308 COD – CES 677/2002 

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

* 
 

*          * 
 
 

6 MAAHANMUUTTO JA OIKEUSAPU 
 

• Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka – avoimen koordinaation 
menetelmä 
Esittelijä: Soscha zu Eulenburg (muut eturyhmät – D) 

 
− Viite: KOM(2001) 710 lopullinen ja KOM(2001) 387 lopullinen – CES 684/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Komitea on tyytyväinen, että avoimen koordinaation menetelmää sovelletaan maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikassa, mutta pitäisi valitettavana, jos tämän seurauksena luovuttaisiin 
suunnitteilla olevista lainsäädäntätoimista. 
 
Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkojen keskinäisestä riippuvuudesta huolimatta ne tulisi pitää 
toisistaan erillään. 
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Komitea suosittaa nykyistä ripeämpää menettelyä laillisten maahanmuuttomahdollisuuksien 
luomiseksi. Yhteisen maahanmuuttopolitiikan onnistuminen riippuu kiistatta maahanmuuttajien 
kotoutumisesta vastaanottajamaahan. 
 
Komitea on tyytyväinen ehdotettuihin turvapaikkapolitiikan toimiin, joilla on määrä kehittää 
tehokasta turvapaikkajärjestelmää. 

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

• Laittomassa maahanmuutossa avustamisen uhreille myönnettävät 
oleskeluluvat 
Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – E) 

 
− Viite: KOM(2002) 71 lopullinen – 2002/0043 CNS – CES 690/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Komitea suhtautuu direktiiviehdotuksen sisältöön myönteisesti, mutta ehdottaa kuitenkin muutamia 
tehostamiseen tähtääviä muutoksia: 
 

− oleskeluluvan pituuden tulee olla yksi vuosi 
− uhrin ryhmän muille jäsenille on myös annettava mahdollisuus yhteistyöhön viranomaisten 

kanssa 
− humanitaarisille organisaatioille on annettava suurempi rooli 
− direktiiviehdotukseen on sisällytettävä yhteistyö työelämässä hyväksikäytettyjen uhrien 

kanssa 
− oleskelulupa on myönnettävä myös viranomaisten kanssa yhteistyötä tekevän uhrin 

perheenjäsenille 
− alaikäisiin uhreihin on sovellettava suotuisampia ehtoja. 

 
– Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
 (puh. +32 2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Pakolaisasemaa koskevat vähimmäisvaatimukset 
Esittelijä: An Le Nouail (työntekijät – F) 

 
− Viite: KOM(2001) 510 lopullinen – 2001/0207 CNS – CES 683/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Komitea on tyytyväinen siihen, että on käynnistetty prosessi, jonka tavoitteena on sopia 
pakolaisaseman tai täydentävää suojelua saavan henkilön aseman tunnustamista koskevista 
yhteisistä vaatimuksista, ja korostaa, että jäsenvaltioissa on tarpeen säilyttää hakijoille 
suotuisimmat käytänteet. 
 
Komitea kannattaa komission aloitetta ja erityisesti pakolaisten ja toissijaista suojelua saavien 
yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa, toissijaisen suojelun ymmärtämistä 
sellaisten henkilöiden laajennettuna suojeluna, joiden turvapaikkahakemuksen peruste ei kuulu 
Geneven yleissopimuksen alaan ja jotka kuitenkin tarvitsevat yhä kansainvälistä suojelua, sekä 
vainon uhrien suojelun laajentamista, kun vainoaja on ollut muu kuin valtiollinen organisaatio tai 
toimija. 
 
Komitea pahoittelee, että komissio kannattaa tiettyjä eroja pakolaisasemaan tai toissijaiseen 
suojeluun liittyvissä menettelyissä. Lisäksi komitea korostaa perheen merkitystä ja suosittaa 
huomion kiinnittämistä erityisesti naisiin ja heihin kohdistuvan vainon erityismuotoihin. 

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

• Oikeusavun saatavuuden parantaminen rajatylittävissä riita-asioissa 
Esittelijä: Manuel Cavaleiro Brandão (työnantajat – P) 

 
− Viite: KOM(2002) 13 lopullinen – 2002/0020 CNS – CES 687/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Komitea suhtautuu erittäin myönteisesti komission ehdotukseen. 
 
Komitea haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin, joita tulisi vielä pohtia. 
 

− Oikeusavun saaminen on kansalaisten perusoikeus, joten oikeusapujärjestelmän tulisi kattaa 
kaikki kansalaiset, joilla on vakituinen asuinpaikka jäsenvaltiossa, riippumatta siitä, 
oleskelevatko he maassa laillisesti.  
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− Oikeusavun saaminen tulee taata täytäntöönpanovaiheessa myös silloin, kun tuomio pannaan 
täytäntöön muussa valtiossa kuin siinä, jossa oikeutta käydään. 

− Kansalaisten oikeudet tulee taata siten, että oikeusapua antaa asianmukaisen koulutuksen 
saanut, alan tunteva ammattilainen eli asianajaja. 

− Yrityksiä, jotka ovat todistetusti sellaisessa tilanteessa, että ne ovat oikeutettuja saamaan 
oikeusapua, ei tule jättää järjestelmän ulkopuolelle. 

− Jotta luotavasta järjestelmästä tulisi sujuva, olisi suositeltavaa ottaa käyttöön yhteinen 
viestintäkieli. Lisäksi olisi tarpeen varmistaa, että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisessä kommunikaatioverkostossa käytettäisiin yhtyeentoimivia järjestelmiä ja ohjelmistoja. 

− On varattava asianmukaiset tekniset välineet ja rahoitusvarat, jotta järjestelmää voidaan levittää 
kansalaisille ja jotta järjestelmän toimintaan osallistuville ammattilaisille voidaan antaa 
koulutusta. 

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

* 
 

*          * 
 
 

7 ALUEPOLITIIKKA JA EUROOPAN LAAJUISET VERKOT 
 

• Euroopan unionin ulkoalueet 
Esittelijä: Margarita López Almendáriz (työnantajat – E) 

 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 682/2002 

 
− Avainkohdat: 

 
Komitea katsoo, että Euroopan komission tulee täyttää maaliskuussa 2000 julkaisemassaan 
kertomuksessa antamansa lupaukset ja hyödyntää 299 artiklan 2 kohdan soveltamisalaa sille 
kuuluvassa laajuudessa. Kyseinen artikla on tarkoituksenmukainen oikeusperusta, jonka nojalla 
voidaan tehdä poikkeuksia yhteisön yleiseen lainsäädäntöön, jotta syrjäisestä sijainnista johtuvia 
haittoja voidaan tasapainottaa ja siten mahdollistaa ulkoalueiden kehittäminen. 
 
Komitea katsoo, että 
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– on ensiarvoisen tärkeää, että EU kehittää syrjäisimpiä alueita varten kokonaisvaltaisen 
strategian ja määrittelee strategian periaatteet, tavoitteet, käytettävissä olevat välineet sekä 
toteutettavien toimenpiteiden aikataulun 

– strategian tarve on erityisen kiireellinen, kun otetaan huomioon nykyinen maailmantilanne, jota 
leimaa maailmanlaajuistuminen, sekä laajentumisen muodostama haaste, jonka johdosta EU:n 
huomion painopiste siirtyy itään päin 

– yhteisön suhtautumisessa ulkoalueisiin on aloitettava uusi aikakausi ja kehitettävä täysin 
aiemmasta poikkeava lähestymistapa, jonka avulla luodaan asianmukainen oikeusperusta, jotta 
yhteisön yleiseen lainsäädäntöön voidaan tehdä poikkeuksia ja jotta sitä voidaan mukauttaa 
ulkoalueiden tarpeiden huomioon ottamiseksi; osana uutta lähestymistapaa on luotava pohja 
todelliselle yhteisöpolitiikalle syrjäisimpien alueiden hyväksi 

– syrjäisen sijainnin kriteeri tulee ottaa huomioon yhteisöpolitiikkojen täytäntöönpanon kaikilla 
tasoilla. 

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

• Tarkistukset / Euroopan laajuiset televerkot 
Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – F) 

 
− Viite: KOM(2001) 742 lopullinen – 2001/0296 COD – CES 679/2002 

 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
 (puh. +32 2 546 9794 – sähköposti: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

8 TUTKIMUS JA KEHITYS 
 

• TTK-erityisohjelmat 
Esittelijä: Giannino Bernabei (työnantajat – I) 

 
− Viite: KOM(2001) 279 lopullinen ja KOM(2001) 594 lopullinen – CES 693/2002 
 
− Avainkohdat: 
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Puiteohjelmaehdotuksessa vahvistetut periaatteet heijastuvat komission toukokuussa 2001 tekemiin 
erityisohjelmaehdotuksiin (kolme näistä liittyy EY:n puiteohjelmaan ja kaksi Euroopan 
atomienergiayhteisön puiteohjelmaan), joissa pyritään selkiyttämään, kehittämään ja täsmentämään 
puiteohjelmassa hahmoteltuja tavoitteita, tutkimusaloja ja alakohtaisia tutkimusaiheita. 
 
ETSK:n lausunto liittyy saumattomasti komitean jo aikaisemmin tutkimusalan kysymyksistä 
antamiin laaja-alaisiin lausuntoihin. ETSK viittaa mahdollisuuteen, että erityisohjelmat voivat 
toimia katalysaattorina kilpailukyvyn parantamisessa sekä kaikkien tasojen eurooppalaisten 
toimijoiden integrointiprosessissa, ja korostaa uudelleen, että keskipitkän aikavälin tavoitteeksi tulee 
ottaa rahoituspuitteiden korottaminen noin 50 prosentilla. 
 
Yksittäisiin ohjelmiin liittyen komitea esittää joukon konkreettisia ja yksityiskohtaisia suosituksia, 
joilla pyritään vahvistamaan ja yhtenäistämään yhteisön politiikkaa sekä laatimaan 
toimintastrategia, johon liittyy erityisohjelmien rakenteen asianmukainen uudistaminen. Tässä 
strategiassa annetaan keskeinen sija nanohankkeille ja pk-yritysten laajoille 
osallistumismahdollisuuksille. 

 
– Yhteyshenkilö: Birgit Fular 
 (puh. +32 2 546 9044 – sähköposti: birgit.fular@esc.eu.int) 
 

 


