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Heinäkuun 16.–17. päivänä 2003 pidettyyn täysistuntoon osallistuivat Italian hallituksessa Euroopan 
yhteisön politiikoista vastaava ministeri Rocco Buttiglione  neuvoston puheenjohtajavaltion edustajana 
sekä Brasilian liittotasavallan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen neuvoston erityissihteeristön 
pääsihteeri, ministeri Tarso Genro. 
 
 
1 YHTENÄISMARKKINAT JA TEOLLISUUSPOLITIIKKA 

 
• Teollisuuspolitiikka 

 Esittelijä: John Simpson (muut eturyhmät – UK) 
 

– Viite: KOM(2002) 714 lopullinen – CESE 935/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
 ETSK ymmärtää, että tiedonanto on ennen kaikkea yleisesitys useista asiaa koskevista 

kysymyksistä, eikä sen tavoitteena ei ole tarjota yksityiskohtaisia poliittisia ratkaisuja. Asioiden 
loogisen etenemisen kannalta on kuitenkin perusteltua, että komissio ryhtyy tämän jälkeen 
toteuttamaan aktiivisia poliittisia toimia teollisen kehityksen tukemiseksi. ETSK voi tukea tätä 
työtä tarjoamalla komission käyttöön asiantuntemustaan ja antamalla aiheesta lausuntoja. 

 
 ETSK on huolestunut siitä, että useilla aloilla laajentumisen vaikutus on saatettu arvioida 

puutteellisesti. 
 
 Yhtenäismarkkinoiden laajentumisen kannalta on kriittistä, että useiden uusien jäsenvaltioiden 

perusrakenteet ovat edelleen jäljessä muun Euroopan unionin tasosta. Ensisijaiset tavoitteet 
sekä rahoitusmekanismit tulisi arvioida (ja määrittää samalla yhteisöltä saatava tuki), jotta 
infrastruktuurin keskeiset osat, kuten Euroopan laajuiset verkot, voidaan uudistaa. 

 
 Komission tiedonanto on hyödyllinen siksi, että sen luomissa puitteissa on entistä helpompi 

ymmärtää teollisuuden kehittämiseen yhteisössä kohdistuvat paineet. Teollisuuden itsensä, 
teollisuuden järjestöjen, paikallis- ja aluehallinnon, jäsenvaltioiden hallitusten sekä yhteisön 
yhteisissä pyrkimyksissä on tunnustettava tarve ylläpitää ja edistää teollisuuden kilpailukykyä 
tavalla, joka mahdollistaa kestävän ja elinkelpoisen kehityksen tulevaisuudessa. ETSK 
kannattaa tätä tiedonannon keskeistä teemaa. 

 
 ETSK suhtautuu myönteisesti tiedonannossa hahmoteltuun ehdotukseen, joka koskee kaikkien 

teollisuuteen vaikuttavien EU:n politiikkojen jatkuvan tarkistusprosessin käynnistämistä. 
Komitea kannattaa tällaista politiikanteon myönteistä uudelleenarviointia ja hyväksyy 
vaikutusten evaluointiin perustuvien arviointimenetelmien käytön. 

 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
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• Sisämarkkinastrategia 2003–2006 

 Yleisesittelijä:  Bryan Cassidy (työnantajat – UK) 
 

– Viite: KOM(2003) 238 lopullinen – CESE 932/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
 Komitea pitää komission tiedonantoa tervetulleena ja tukee siinä annettuja suosituksia. 

Komitea katsoo kuitenkin, että tiedonannosta puuttuu eräitä oleellisen tärkeitä seikkoja. 
Erityisesti työpaikkojen luomiseen kiinnitetään riittämättömästi huomiota. Vaikka komission 
tiedonannossa vallitsee yleisesti näkemys, että sisämarkkinat luovat työpaikkoja, tästä ei esitetä 
mitään todisteita. 

 
 Komission tiedonannossa unohdetaan myös käytännössä kokonaan kuluttajat ja edut, joita heille 

olisi tarkoitus koitua sisämarkkinoiden toteutumisesta. 
 
 Komitea muistuttaa lisäksi, ettei sisämarkkinoiden luominen sinällään poista Euroopan 

työmarkkinoiden ongelmia, vaan tässä yhteydessä tarvitaan myös lisää aktiivisia toimenpiteitä. 
 
 ETSK katsoo työmarkkinoiden kehittyvän jatkuvasti; työpaikkoja katoaa talouden 

rakennemuutoksen vuoksi, kansainvälinen työnjako muuttuu, tekniikka kehittyy jne. Muutoksen 
hallinta on tärkeä haaste komissiolle ja erityisesti työmarkkinaosapuolille. 

 
 Sisämarkkinat ovat haaste sosiaaliturvajärjestelmille ja niiden tulevalle kehitykselle. 

Sosiaaliturvajärjestelmien tulevaa muotoilua koskevaa keskustelua ei kuitenkaan tule käydä 
vain sisämarkkinoita ja budjettivaatimuksia ajatellen, vaan sen yhteydessä on tarkasteltava 
sosiaaliturvajärjestelmiä kokonaisuudessaan ja otettava huomioon niiden tavoitteet. 

 
 Lissabonin prosessin hidas edistyminen alkaa olla huolestuttavaa. Komission tiedonannossa ei 

kuitenkaan huomioida tätä huolenaihetta. 
 
 Hyvinvointia ei lisätä Euroopan unionissa pelkästään liberalisoimalla markkinoita ja edistämällä 

kilpailua. Kasvuun ja työllisyyteen tähtäävä sekä tukea tarjoava makrotaloudellinen politiikka 
vaikuttaa huomattavasti unionin sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen onnistumiseen. 

 
 ETSK pitää outona sitä, että kansalaisten (kuluttajien ja työntekijöiden) luottamuksen 

saavuttaminen ja sisämarkkinoiden edistymisen mukanaan tuomien etujen saattaminen 
kuluttajien hyödyksi eivät kuulu sisämarkkinoiden strategisiin painopisteisiin. 

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

 
 

2 ULKOSUHTEET 
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• Kansalaisyhteiskunnan rooli yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikassa 
Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 

– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 933/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komissio korosti jo 26. huhtikuuta 2000 antamassaan tiedonannossa "Euroopan yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikka"1 kansalaisyhteiskunnan keskeistä roolia ja totesi: "Tulevaisuudessa 
EY:n politiikalla pyritään vahvistamaan edelleen kansalaisyhteiskuntaa ja lisäämään 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumista yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikkaan." Samaten 
se korostaa 7. marraskuuta 2002 antamassaan tiedonannossa "Valtiosta riippumattomien 
toimijoiden osallistuminen EY:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan"2, että yhteiskunnan kaikki sektorit 
on tärkeää saada osallistumaan mahdollisimman laajasti ja että tämän tulee olla yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikan perusperiaatteena. Näin vahvistetaan yhteiskunnan demokraattista 
kudosta. 
 
Koska ETSK:lla on tällä alalla keskeinen tehtävä ja merkittävää kokemusta, se voi vaikuttaa 
oma-aloitteisella lausunnollaan "Kansalaisyhteiskunnan rooli yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikassa" merkittävästi aihetta koskevaan pohdintaan Euroopan unionissa. 
 
Tässä yhteydessä komitea antaa seuraavia suosituksia: 
 
• Lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä tulisi solmia valtiosta riippumattomien toimijoiden 

osallistumisen sääntöjä ja välineitä koskeva sopimus, jotta saataisiin aikaan 
vuoropuhelua sääntelevä ja legitimoiva järjestelmä 

 
• Valtiosta riippumattomien toimijoiden kanssa käytävän vuoropuhelun ja niiden 

osallistumisen helpottamiseksi toimijakenttää tulisi kartoittaa siten, että valintakriteerit 
olisivat nykyistä laajemmat ja selkeämmät.  

 
• Hajauttamisprosessin yhteydessä toimivaltuuksia siirretään komission lähetystöille ja 

samalla tulee ottaa käyttöön järjestelyjä, joiden avulla saadaan aikaan todellista 
vuorovaikutusta unionin ulkopuolisten maiden valtiosta riippumattomien toimijoiden 
kanssa. 

 
• Tulisi toteuttaa erityisiä koulutusaloitteita, joilla parannetaan unionin ulkopuolisten 

maiden valtiosta riippumattomien toimijoiden valmiuksia. 
 

• On toteutettava jatkuva ja kattava ruohonjuuritason tiedotus. 
 

                                                 
1
  KOM(2000) 212 lopullinen. 

2
  KOM(2002) 598 lopullinen. 
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• Korruption torjunnan tulisi olla määrärahojen myöntämisen keskeinen kriteeri.  
 
• Laadullisen ja määrällisen seurantajärjestelmän käyttöönottoa, jonka avulla saadaan 

tietoa valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistumisesta kehitysyhteistyöpolitiikan 
määrittelyyn ja arviointiin yhteisön myöntämiä varoja käyttävissä maissa. 

 
• Komission tulisi edistää valtiosta riippumattomien toimijoiden, kuten yrittäjäjärjestöjen 

foorumien ja ammattijärjestökomiteoiden aloitteita, jotta voidaan varmistaa niiden 
todellinen osallistuminen poliittiseen vuoropuheluun.  
 

• Jotta vältetään Euroopan unionin ja yksittäisten jäsenvaltioiden soveltamien 
politiikkojen väliset ristiriidat, Euroopan unionin tulisi määritellä kaikkia jäsenvaltioita 
koskevat puitekriteerit. 

 
• On myös tärkeää vahvistaa naisten roolia kehitysyhteistyöpolitiikassa ja taata heidän 

oikeutensa kehitysprosessien yhteydessä. 
 
• Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Kansainvälisen työjärjestön 

ILO:n tulisi edistää EU:n toimielinten ohella työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden aseman lujittamista ja parantamista 
kehitysmaissa. 

 
• Kehitysmaiden valtiosta riippumattomille toimijoille tulisi myöntää suoraan enemmän 

määrärahoja.   
 

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

 

• EU:n ja Kiinan suhteet 
Esittelijä: Thomas Etty (työntekijät – NL) 
Apulaisesittelijä: Dimitrios N. Dimitriadis (työnanatajat – EL) 

 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 934/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea uskoo, että Kiinan menestyksellinen siirtyminen markkinatalouteen edellyttää 
syvällekäyvää poliittista uudistusta. Asia vaatii käsittelyä EU:n ja Kiinan – samoin kuin ETSK:n 
ja Kiinan talous- ja sosiaalineuvoston – välisessä tulevassa yhteydenpidossa. 
 
Komitea kannattaa voimakkaasti pyrkimyksiä kouluttaa lainlaatijoita ja oikeuslaitoksen jäseniä, 
jotka osallistuvat WTO:n sääntöjen täytäntöönpanoon asiaankuuluvilla keskeisillä tasoilla 
Kiinassa. 
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WTO:n sääntöjen toimeenpanoon liittyen komitea suosittaa, että komissio työskentelee 
läheisessä yhteistyössä EU:n Kiinan-kauppakamarin kanssa. 
 
Siirtymävaiheeseen liittyvien kielteisten asianhaarojen ratkaisemiseksi järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen vaikuttaa erittäin toivottavalta. Euroopan komissio on 
tietoinen siitä, että kansalaisjärjestöjen rooli saattaa olla tässä keskeinen. Vapaiden ja 
riippumattomien taloudellisten ja yhteiskunnallisten eturyhmien rooliin on toistaiseksi kiinnitetty 
valitettavan vähän huomiota. 
 
ETSK tarjoutuu toimimaan kansalaisjärjestökysymyksissä tiiviissä yhteistyössä Kiinan talous- 
ja sosiaalineuvoston kanssa ulkomaisia kansalaisjärjestöjä koskevien säädösten avoimuuden ja 
yksiselitteisyyden parantamiseksi sekä epäselvyyksien poistamiseksi kyseisistä säädöksistä. 
 
Kansainvälisen työjärjestön merkittävänä jäsenenä Kiinan tulisi ratifioida ILO:n kaikki 
kahdeksan perustavia ihmisoikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä panna ne täytäntöön 
lainsäädännössä ja soveltaa niitä käytännössä. Kiinan tulisi myös peruuttaa kansainvälisen 
yleissopimuksen 8 artiklan 1 kappaleen a kohtaa koskeva varaus. 
 
Euroopan komission tulisi ihmisoikeuksia käsittelevässä vuoropuhelussaan Kiinan kanssa 
kiinnittää yhä enemmän huomiota Kiinan yhtämittaisiin järjestäytymisvapauden ja kollektiivisia 
työehtosopimusneuvotteluita koskevan oikeuden rikkomisiin. Komission tulisi korostaa 
vapaiden, itsenäisten ja demokraattisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten eturyhmien 
merkitystä siirtymisessä markkinatalouteen. 
 
EU:n tulisi tukea ja lisätä vuoropuhelua Kiinan ja EU:n järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten eturyhmien kanssa. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tulee tarkoin seuraamaan poliittisten ja kansalaisoikeuksien 
sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kehittymistä Hongkongiin ja 
Macaoon syntyneissä, ilmauksen "yksi maa, kaksi järjestelmää" kuvaamissa olosuhteissa. Tulisi 
kiinnittää huomiota mahdollisuuteen käyttää säännöstöä "OECD:n suuntaviivoja 
monikansallisille yrityksille" viitekehyksenä Hongkongissa sijaitsevien yritysten ja niiden 
kiinalaisten alihankkijoiden toiminnalle. Hongkongissa ja Macaossa vieraillut ETSK:n 
valtuuskunta päätyi siihen johtopäätökseen, että EU:n ja Hongkongin sekä EU:n ja Macaon 
väliset suhteet ovat pysyneet erinomaisina kyseisten alueiden luovutuksen jälkeen, mutta että 
nyt on ehkä aika järjestää ne aikaisempaa järjestelmällisempiin puitteisiin. 
 
Komitea kannustaisi kehitysyhteistyötä elinolosuhteiden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
kehittämisessä, työllisyyteen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä sekä yritystoimintaa 
koskevan koulutuksen tukemisessa. 
 
ETSK katsoo, että EU:n tulisi edelleen kannustaa taitotiedon, teknologian tai menettelytapoihin 
liittyvien kokemusten siirtämistä. 
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Komitea uskoo, että jotta kaupan ja investointien vapauttamisesta voitaisiin täysimääräisesti 
hyötyä, Kiinan taloudessa vaadittaisiin laajaa uudelleenjärjestelyä. 
 
Euroopan komission tulisi Kiinaa koskevissa ohjelmissaan huomioida entistä selkeämmin 
hallintoon, kansalaisyhteiskuntaan, ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen liittyvät seikat sekä 
sisällyttää ohjelmiin myös erityinen naiskysymyksiin keskittyvä asialista. 
 
ETSK ja Kiinan talous- ja sosiaalineuvosto ovat päättäneet sitoutua yhteisen kiinnostuksen 
kohteina olevia taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä sekä ihmisoikeuksia ja 
oikeusvaltioperiaatteita koskevaan konsultointiin, vuoropuheluun ja näiden kysymysten 
tutkimukseen. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tulevia vierailuja Kiinaan ei tulisi hyödyntää 
ainoastaan yhteyksien lujittamiseksi Kiinan talous- ja sosiaalineuvostoon, vaan myös yhteyksien 
uudistamiseksi ja laajentamiseksi Kiinan kansalaisjärjestöistä koostuvaan yhteisöön. 

 
– Yhteyshenkilö: Michael Wells 

 puh. +32 (0)2 546 8283 – sähköposti michael.wells@esc.eu.int 
 

• WTO:n viidennen ministerikonferenssin valmistelu 
Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – FR) 

 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 940/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
WTO:n viides ministerikonferenssi, joka pidetään 10.–14. syyskuuta 2003 Cancúnissa 
Meksikossa, osuu Dohan kehitysohjelman toteuttamisen puoliväliin. Konferenssilla on 
ratkaiseva merkitys, jotta neuvottelut saataisiin päätökseen vuoden 2004 lopulla. Konferenssin 
onnistuminen on välttämätöntä tämänhetkisessä tilanteessa, koska  Dohan konferenssin 
jälkeen näivettynyt talouskasvu on saatava elpymään, on vahvistettava sijoittajien luottamusta, 
johon osakekurssien lasku ja rahoitusmarkkinoiden kriisi ovat vaikuttaneet ja on parannettava 
yleistä ilmapiiriä, johon kansainvälinen turvallisuustilanne ja terrorismin vastainen taistelu 
vaikuttavat edelleen. 
 
Konferenssin lähestyessä tilanteessa on nähtävissä vastakohtaisuuksia. 
 
Jotta Cancúnin konferenssista tulisi uusi ja ratkaiseva sysäys neuvotteluille, komitea korostaa, 
että kaikki neuvottelujen osapuolet on vaikutusanalyysien ja suhteellisuustestien perusteella 
saatava vakuuttuneiksi siitä, että markkinoille pääsy tapahtuu tasapainoisesti ja dynaamisesti. 
 
Lisäksi komitean mielestä konferenssissa olisi myös päätettävä seuraavista asioista: tullien 
ulkopuolisia esteitä olisi vähennettävä huomattavasti siten, että julkiset hankinnat olisivat 
avoimempia, suorista ulkomaisista investoinneista olisi tehtävä sopimus, polkumyynnin 
torjumiseksi ja valtiontuen kieltämiseksi olisi sovittava aiempaa tarkoituksenmukaisemmista ja 
tehokkaammista säännöistä ja lisäksi olisi edistyttävä ympäristön suojelun alalla. 
 



- 7 - 

 
Greffe CESE 124/2003 (fr,en,it,pt,es→fi)MK/AS/my .../... 

Komitea muistuttaa myös, että edistyminen kehitystyötä koskevissa kysymyksissä on 
keskeinen haaste Dohan kehitysohjelman onnistumiseksi, joka edellyttää seuraavaa: 
sitoumusten täytäntöönpanon helpottamiseksi sovitun työohjelman käynnistämisessä olisi 
edistyttävä konkreettisesti siten, että otetaan käyttöön kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelu, 
kehitysmaat olisi luokiteltava selkeämmin siten, että kehityksessä jatkuvasti jälkeen jäävät maat 
erottuisivat paremmin maista, joiden talouskasvu orastaa ja vähiten kehittyneiden 
kehitysmaiden hallinnon vahvistamista olisi tuettava. 
 
Komitea muistuttaa, että se pitää sosiaalisten perusoikeuksien edistämistä tärkeänä, sillä niitä ei 
voida asettaa vastakkain kehitystyötä koskevien tavoitteiden kanssa. 
 
Komitea kutsuu kansalaisyhteiskunnan eri toimijoita (yritykset, yhteiskunnallis-ammatilliset 
järjestöt, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt) tekemään aloitteita, jotta ne 
 
– osallistuisivat Dohan kehitysohjelman haasteita koskevaan tiedotuskampanjaan 
 
– järjestäisivät kansainvälisiä tapaamisia joko ammattialojen välillä tai toimialoittain 
 
– vaikuttaisivat analyyseillaan, ehdotuksillaan ja osallistumisellaan siihen, että kestävä 

kehitys tulisi maailmanlaajuisesti mahdolliseksi. 
 
Komitea osallistuu näihin aloitteisiin esittämällä ennen Dohan kierroksen päättymistä vuoden 
2004 lopussa toimintaehdotuksia osallistuvan demokratian kehittämiseksi. Komitea liittää 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan mukaan WTO:n toimiin sen ajatustenvaihdon 
perusteella, jota komitea on käynyt Euroopan unionissa ja unionin ulkopuolisissa maissa 
toimivien kumppaneidensa kanssa. 

 
– Yhteyshenkilö: Jean-François Bence 

 puh. +32 (0)2 546 9399 – sähköposti jean-francois.bence@esc.eu.int 
 
 

3 TUTKIMUS JA TERVEYS 
 

• Terveydenhuolto 
Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – FR) 

 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 928/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimivalta, esitetyt ongelmat ja 
lukuisat toimijat, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ehdottaa useita toimenpiteitä, jotka liittyvät 
avoimen koordinointimenetelmän käyttöön. 
 
Avoimen koordinointimenetelmän pikainen soveltaminen on välttämättömyys. 
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Sen tavoitteena voivat olla seuraavat seikat: 
 
– maakohtaisten järjestelmien nykyaikaistaminen siten, että kehitetään laadukkaita 

terveydenhoitopalveluja koskevia ohjelmia  
 

– tehokkaampi yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. 
 
Yhteistyön perusteella on voitava määritellä yhteiset tavoitteet terveydenhoidon ja vanhusten 
hoidon alalla, mikäli mahdollista; näiden tavoitteiden perusteella on laadittava 
jäsenvaltiokohtaisia ohjelmia, joiden nojalla voidaan säännöllisesti laatia kokoavia raportteja. 
 
Jotta avoin koordinointimenetelmä voitaisiin ottaa käyttöön, tehdä näkyväksi ja uskottavaksi ja 
jotta sille voitaisiin antaa vankka sisältö, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää olennaisena 
sellaisen kevyen, joustavan ja tehokkaan järjestelmän luomista, jonka toiminnan tavoitteena 
olisivat tietyt painopistealueet. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pyrkii tekemään terveydenhuoltoa koskevista haasteista 
toiminta-alan kuitenkin siten, että se noudattaa yhteisön voimassaolevaa poliittista ja 
oikeudellista järjestelmää. Komitea katsoo, että yhteisön tasolla on tarpeen kehittää unionin 
kansalaisten yhteisiä tiedonhankintavälineitä, jotka menevät pidemmälle kuin jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvan tulevaisuudesta käytävä keskustelu. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
mielestä tarvittaisiin poliittista tahtoa, jotta terveydenhuollon todellisuudesta voitaisiin ottaa 
selvää ja jotta innovatiivisten käytäntöjen erinomaisuus lääketieteessä ja sosiaalialalla 
asetettaisiin niille kuuluvaan arvoon. Tämän vuoksi komitea aikoo esittää tehokkaiden elinten 
perustamista, mikä takaisi Euroopan unionin kansalaisille parempaa terveydenhoitoa koskevan 
perusoikeuden.  

 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta  

 puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 

• Biotieteet ja biotekniikka 
 Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 

 
– Viite: KOM(2003) 96 lopullinen – CESE 920/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
ETSK:n mielestä on ensisijaisen tärkeää, että EU ja jäsenvaltiot ottavat huomioon biotekniikan 
alan kilpailukyvyn. Se on keskeinen tekijä Lissabonin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Klusterit ja biotekniikan alan yrityshautomot tarjoavat viitekohdan kilpailukyvyn dynamiikan, 
toimien yhteisvaikutuksen, tekniikan siirron ja hyödyllisimpien rahoitustapojen ymmärtämiseksi. 
Etenkin tässä yhteydessä jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyö sekä parhaiden 
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käytänteiden oppiminen ja levittäminen olisivat paikallaan, jotta löydettäisiin kasvun 
nopeutumiseen johtavia ratkaisuja. 
 
On pyrittävä ymmärtämään nykyistä paremmin alan pk-yritysten erityispiirteitä sekä niiden 
erityisiä rahoitustarpeita.  

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

 
4 KULUTTAJANSUOJA JA ELINTARVIKETURVALLISUUS 

 

• Kuluttajille myönnettävät luotot 
 Esittelijä: Jorge Pegado Liz (muut eturyhmät – PT) 

 
– Viite: KOM(2002) 443 lopullinen – 2002/0222 COD – CESE 918/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antaa tunnustuksen komission tekemälle aloitteelle 
tarkistaa kuluttajille myönnettäviä luottoja koskeva direktiivi. Komitea ei kuitenkaan voi antaa 
puoltavaa lausuntoa esitetylle ehdotukselle ilman että ehdotukseen tehdään ensin syvällekäyviä 
muutoksia, jotka perustuvat erityisesti tarpeeseen 
 
• varmistaa direktiivin yhteensopivuus muiden aiheeseen liittyvien yhteisön säädösten 

kanssa  
• suorittaa seikkaperäinen simulaatio ehdotettujen toimien kaikista vaikutuksista etenkin 

rahoituspalveluiden yhtenäismarkkinoiden toteutumiseen ja kuluttajien luottamuksen 
lisäämiseen 

• laatia joukko säännöksiä suhteellisuuden ja tarpeellisuuden periaatteiden pohjalta 
varmistaen, että täydellisen yhdenmukaistamisen vaihtoehto ei johda mahdolliseen 
laskuun kuluttajien suojan tasossa, joka on nyt saavutettu säilyttämällä eräänlainen 
vähimmäislauseke.  

 
Kuten ETSK:n suorittamasta arvioinnista käy ilmi, merkittävimmät näkökohdat, jotka 
ehdotuksen tarkoituksen osalta edellyttävät perinpohjaisempaa käsittelyä, koskevat 
 
• direktiivin oikeusperustaa 
• direktiivin soveltamisalaa eli mitä kuuluu direktiivin piiriin ja mitä jää sen ulkopuolelle  
• tapaa, jolla siinä sovelletaan täydellisen yhdenmukaistamisen menetelmää ilman 

kuluttajansuojan korkean tason säilyttämisen takaamista  
• tapaa, jolla direktiivissä ei oteta huomioon ylivelkaantumista, ikään kuin kaikki ratkeaisi 

epätarkoituksenmukaisella ja tietyissä tapauksissa kohtuuttomalla luettelolla 
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velvollisuuksista antaa tietoja, ja jätetään mainitsematta muut, todella oleelliset 
velvollisuudet 

• tarvetta tarkastella lähemmin keskustietokantojen rakennetta, toimintaa ja 
käyttöoikeuksia. 

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

• Kuluttajia koskevien toimien rahoitus 
 Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 

 
– Viite: KOM(2003) 44 lopullinen – 2001/0020 COD – CESE 936/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että yhteisön kuluttajapoliittisten toimien 
rahoitusta varten tarvitaan yleiset oikeudelliset puitteet.  
 
ETSK katsoo, että periaatteessa kaksivuotisen projektikierroksen luominen ja ehdotuspyyntöjen 
julkaiseminen vähintään joka toinen vuosi eivät merkitse sitä, että tukea saavien hankkeiden on 
välttämättä oltava kaksivuotisia, mikä olisi liian jäykkä vaatimus muuttuvilla markkinoilla. 
 
ETSK toteaa, että toiminta-avustuksia saa yksi ainoa järjestö, ja katsoo siksi, että komission 
tulisi olla joustavampi. 
 
ETSK esittää komissiolle, että kuluttajien edustusta kuluttajakomiteassa ei ratkaista niiden 
kriteerien perusteella, joita sovelletaan rahoituksen myöntämisessä. 
 
On tärkeää erottaa toisistaan järjestöjen koko ja voimavarat, niiden yhteisö- ja 
jäsenvaltiotasoinen ulottuvuus sekä niiden ehdotusten yleiseurooppalainen merkittävyys ja 
hyöty koko yhteisön kannalta. 
 
Komitean mielestä on outoa, että Euroopan yhdentymisen nykytilanteessa ei 
perusvaatimuksena edellytetä, että kyseisten kuluttajajärjestöjen toiminnan on oltava 
"demokraattista" ja avointa ja niiden organisaatiota koskevien tietojen tulee olla yleisön 
saatavilla. 
 
Komitea ihmettelee, miksi myös hankkeiden yhteisrahoitukseen tarkoitetun rahoitustuen 
enimmäisosuudeksi ei ole asetettu 95 prosenttia tukikelpoisten hankkeiden 
toteuttamiskustannuksista. 
 
Lopuksi komitea muistuttaa toistamiseen komissiota siitä, että on tarpeen osoittaa julkisia 
varoja eurooppalaisen tutkintaelimen perustamiseen kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi. 
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– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
 puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

• Rehujen ja elintarvikkeiden valvonta 
 Esittelijä: Franco Chiriaco (työntekijät – IT) 
 

– Viite: KOM(2003) 52 lopullinen – 2003/0030 COD – CESE 925/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea kannattaa komission ehdotuksen kokonaisvaltaista toimintamallia ja pitää ehdotusta 
hyödyllisenä, sillä sen avulla pyritään toteuttamaan konkreettisesti elintarviketurvallisuutta 
rehujen ja elintarvikkeiden virallisessa valvonnassa. 
 
Komitea toteaa, että kokonaisvaltaisen toimintamallin onnistumiseksi on edistettävä alan eri 
toimijoiden vahvaa kumppanuutta, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen ja 
jota toteutetaan siten, että viralliset valvontamekanismit ja oma valvonta ovat tasapainossa ja 
että tuottajat ottavat vastuuta ja soveltavat vapaaehtoisesti sertifiointijärjestelmiä. 
 
Komitea katsoo, että Euroopan unionissa ei voida varmistaa elintarviketurvallisuutta, ellei EU:n 
ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää yhteistyötä edistetä ja vahvisteta sopimuksin ja 
erityistoimin, jotka on sopeutettu kunkin maan kehitysasteeseen. Lisäksi on tehtävä 
kansainvälistä yhteistyötä WTO:ssa ja Codex Alimentarius -komissiossa ja vahvistettava 
Euroopan unionin osallistuminen kyseisen komission toimintaan. 
 
Komitea kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota valvonnan yhdenmukaistamiseen 
ehdokasvaltioissa sekä edistämään koulutus- ja tiedotustoimia, joita tulisi kohdentaa 
valvontahenkilöstön lisäksi myös alan muille toimijoille ja suurelle yleisölle. 

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

• Torjunta-ainejäämien enimmäismäärät 
 Esittelijä: Giacomina Cassina (työntekijät – IT) 
 

– Viite: KOM(2003) 117 lopullinen – 2003/0052 COD – CESE 927/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 

 
5 LIIKENNE / TELEVIESTINTÄ 
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• Jalankulkijoiden suojelu 
 Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 

 
– Viite: KOM(2003) 67 lopullinen – 2003/0033 COD – CESE 919/2003 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int 

 
 

• Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen matkustajan kädensija 
 Esittelijä: Patrizio Pesci (työnantajat – IT) 

 
– Viite: KOM(2003) 145 lopullinen – 2003/0058 COD – CESE 921/2003 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 

• Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuki 
 Esittelijä: Patrizio Pesci (työnantajat – IT) 

 
– Viite: KOM(2003) 147 lopullinen – 2003/0059 COD – CESE 922/2003 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 

• Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset 
lentoliikennesopimukset 
 Esittelijä: Hubert Ghigonis (muut eturyhmät – FR) 
 

– Viite: KOM(2003) 94 lopullinen – 2003/0044 COD – CESE 923/2003 
 

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

 
 

• Yhteisön rahoitustuen yleiset säännöt / eTEN 
 Esittelijä: Jan Simons  (työnantajat – NL) 
 

– Viite: KOM(2003) 220 lopullinen – 2003/0086 COD – CESE 924/2003 
 

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

 
 6 YMPÄRISTÖNSUOJELU 

 

• Kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä / Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpano 

 Esittelijä: An Le Nouail Marlière  (työntekijät – FR) 
 

– Viite: KOM(2003) 51 lopullinen – 2003/0029 COD – CESE 931/2003 
 

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

• Yleiseurooppalainen ympäristöalan yhteistyö (Kiova) 
 Esittelijä: Lutz Ribbe  (muut eturyhmät – DE) 
 

– Viite: KOM(2003) 62 lopullinen – CESE 926/2003 
 

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

• Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
 Yleisesittelijä:  Giacomina Cassina (työntekijät – IT) 
 

– Viite: KOM(2003) 219 lopullinen – 2003/0084 COD – CESE 937/2003 
 

– Yhteyshenkilö: Robert Wright 
 puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
 

 
 7 MAATALOUDEN MARKKINAJÄRJESTELYT 
 

• Raakatupakka-alan YMJ (kodifioitu toisinto) 
 Yleisesittelijä:  Fernando Moraleda Quilez (muut eturyhmät – ES) 

 
– Viite: KOM(2003) 243 lopullinen – 2003/0096 CNS – CESE 938/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 

 

• YMJ/sianliha (kodifiointi) 
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 Yleisesittelijä:  Joan Caball i Subirana (muut eturyhmät – ES) 
 

– Viite: KOM(2003) 297 lopullinen – 2003/0104 CNS – CESE 939/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 

 
8 TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN KOHEESIO 

 
• Taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä toinen väliraportti 
 Esittelijä: Paulo Barros Vale  (työnantajat – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 34 lopullinen – CESE 929/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa, että vaikka taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 
alalla viime vuosina saavutetut tulokset ovat olleet positiivisia, unionin alueiden väliset erot eivät 
ole poistuneet. Erot ovat vaarassa kasvaa, kun unionin laajentuu. Komitea katsoo, että vaikka 
tukia tulee edelleenkin keskittää kehityksestä jälkeen jääneille alueille etenkin uusissa 
jäsenvaltioissa, komission ehdottamien välineiden lisäksi jokaisen koheesiotavoitteen 
yhteydessä olisi otettava käyttöön ensisijaisena tukikriteerinä korkea työttömyysaste. 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti komission ehdottamiin vaihtoehtoihin tavoite 1 -alueiden 
tukikelpoisuuskriteerien määrittelemiseksi laajentumisen yhteydessä. Komitea katsoo kuitenkin 
aiheelliseksi tutkia, riittääkö suunniteltu rahoitus varmistamaan kunnianhimoisen 
koheesiopolitiikan toteuttamisen 25 valtioon laajentuneessa unionissa. 

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

 

• Tupakan alennettu valmisteverokanta – Korsika 
 Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 

 

− Viite: KOM(2003) 186 lopullinen – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003 
 

– Avainkohdat: 
 

ETSK katsoo, että tarkasteltava toimenpide on tuskin aiheellinen esitettyjen perusteiden 
valossa. On jopa paikallaan pohtia, eikö kyseessä ole pikemminkin valtiontuki kuin 
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määräaikainen verovapautus. Komitea on kuitenkin tietoinen vallitsevista poliittisista oloista ja 
suhteista, jotka sitovat saaren emämaahansa. Kielteisen päätöksen vaikutukset olisivat 
merkittävämpiä kuin kyseessä olevat arvoltaan suhteellisen alhaiset summat. ETSK toteaa näin 
ollen haluttomasti mutta tietoisena vastuustaan kannattavansa ehdotettua direktiiviä ja siinä 
esitettyjä määräaikoja. 

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

 
 

 


