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1 HALLITUSTENVÄLINEN KONFERENSSI  
 
 
• Lausunto vuonna 2003 kokoontuvalle hallitustenväliselle 

konferenssille  
  
– Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – FR) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1171/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Lausunto on ETSK:n panos hallitustenvälisen konferenssin työhön, kun se käsittelee Eurooppa-
valmistelukunnan laatimaa perustuslakiluonnosta. 
 
ETSK toivoo, ettei hvk kyseenalaista unionin puheenjohtajavaltiolle 18. heinäkuuta 2003 esitetyn 
Euroopan perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen tasapainoa ja tärkeimpiä periaatteita, joista on jo 
päästy yksimielisyyteen.  
 
Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla käytävien keskustelujen osalta ETSK suosittaa hallitustenvälisen 
konferenssin edustajille lisätietojen, tarkennusten ja selvennysten antamista. Ne auttaisivat 
vahvistamaan kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden luottamusta ja sitoutumista. 
Seuraavat toimet olisivat tarpeen: 
 
• Lujitetaan unionin talous- ja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanomenettelyitä ja parannetaan 

 euroalueen hallintoa. 
 
• Lisätään talous-, sosiaali- ja rahapolitiikan demokraattista oikeutusta vahvistamalla Euroopan 

 parlamentin ja ETSK:n osallistumista. 
 
• Uudistetaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesiopolitiikan painopisteitä ja 

 yksinkertaistetaan niiden välineitä. 
 
• Demokratisoidaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja lisätään sen yhdenmukaisuutta ja 

 tehoa. 
 
• Parannetaan osallistavan demokratian toimivaltajaon ja täytäntöönpanomenettelyiden 

 määrittelyä kansalaisvuoropuhelun ja siihen liittyvien Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
 tehtävien konkretisoimiseksi 

 
• Laajennetaan ETSK:n pakollisen kuulemisen aloja yhteiseen turvapaikka- ja 

 maahanmuuttopolitiikkaan, syrjimättömyysperiaatteen toteuttamiseen ja kulttuuriin. 
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• Tunnustetaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan rooli toissijaisuus- ja 
 suhteellisuusperiaatteiden täytäntöönpanossa ja annetaan ETSK:lle kanneoikeus 
 tuomioistuimessa. 

 
– Yhteyshenkilö: Patrick Fève 

   puh. +32 (0)2 546 9616 – sähköposti patrick.feve@esc.eu.int 
 
 

2 ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKKA SEKÄ TALOUDELLINEN JA 
SOSIAALINEN KOHEESIOPOLITIIKKA 

 

• Kumppanuus rakennerahastotoimien toteutuksessa 
 
– Esittelijä: Paulo Barros Vale (työnantajat – PT) 
 
– Viite: Valmisteleva lausunto – CESE 1166/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
ETSK katsoo, että talouselämän osapuolien ja työmarkkinaosapuolien osallistumisen vähimmäistason 
määräämiseen liittyy merkittäviä etuja. Vähimmäistasosta säädettäisiin yhteisön asetuksessa, ja 
jäsenvaltiot voisivat määrätä osallistumistasosta tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä tai 
säännöksissä.  
 
Talouselämän osapuolien ja työmarkkinaosapuolien rooli, niiden ehdotukset ja osallistumiseen liittyvät 
menettelytavat ovat väistämättä erilaiset yhteisön rakennerahastotoimien valmistelu-, rahoitus-, 
seuranta- ja arviointivaiheissa. Tästä syystä on tehtävä selväksi, mitä kumppaneilta odotetaan, mihin 
toimenpiteisiin kumppanien on ryhdyttävä, jotta ohjelmien tulokset olisivat parhaat mahdolliset, millä 
tasoilla kumppanuustoimintaa toteutetaan ja minkä poliittisten ja teknisten tahojen kanssa kumppanien 
on toimittava. 
 
ETSK korostaa, että kumppanuudella on ratkaiseva merkitys rakennerahastotoimien seuraavissa 
kahdessa vaiheessa: 
 
– rahastojen ohjelmasuunnittelua ja yleisiä valintoja koskevassa "poliittisessa" vaiheessa sekä 

 yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla  
– toiminnan seuranta- ja arviointivaiheessa. 
 
ETSK katsoo, että asetuksen 1260/1999 8 artiklan muotoilua tulee tarkentaa selkeämpien puitteiden 
luomiseksi kullekin toimijaryhmälle ohjelman kaikissa vaiheissa suunnittelusta arviointiin talouselämän 
osapuolien ja työmarkkinaosapuolien aidon osallistumisen mahdollistamiseksi.  
Toimenpiteiden operatiivisen toteuttamisvaiheen on jatkossakin oltava hallintoviranomaisten vastuulla. 
Roolien päällekkäisyyttä ja sekoittumista on vältettävä.  
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Lopuksi komitea suosittelee ponnekkaasti riittävän teknisen ja rahoituskapasiteetin omaavien 
talouselämän osapuolien ja työmarkkinaosapuolien vastuun lisäämistä ja syventämistä yhteisön 
rahastoja hyödyntävien toimien hallinnossa. ETSK ehdottaa näin ollen määrättäväksi tuntuvan 
vähimmäistason (esimerkiksi 15 prosenttia yhteisön tukikehyksen (YTK) kokonaisrahoituksesta), joka 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja joka pannaan käytäntöön niin kutsuttujen yleiskattavien tukien 
puitteissa. Kyseisiä tukia on valitettavasti käytetty tähän asti erittäin vähän. 
 
– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
   puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti roberto.pietrasanta@esc.eu.int 

 
 

• Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus: alueiden 
kilpailukyky, hallinto ja yhteistyö 
 

– Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – FR) 
 
– Viite: Valmisteleva lausunto – CESE 1178/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
ETSK toteaa tässä EU:n puheenjohtajavaltion Italian pyytämässä valmistelevassa lausunnossa, että 
Euroopan unionin sisäisen yhteenkuuluvuuden puute on eittämättä unionia heikentävä tekijä, sillä 
unionin on nyt kyettävä saamaan uudelleen käyntiin voimakas kasvu. Komitea esittää lausuntopyynnön 
mukaisesti joukon yhteensopivuutta, hallintoa ja yhteistyötä koskevia suosituksia tulevaa 
koheesiopolitiikkaa varten.  
 
Saatujen kokemusten perusteella ETSK kannattaa aktiivista tukipolitiikkaa alueiden kilpailukyvyn 
edistämiseksi ja vähiten kehittyneiden maiden ja alueiden hyväksi (koheesiopolitiikan tavoite 1). Tähän 
on osoitettava merkittävät varat, jotka on kohdennettava yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, 
perusrakenteisiin ja kestävään kehitykseen, yrittäjyyden ja pk-yritysten tukemiseen sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kapasiteetin lisäämiseen paikallisen toiminnan edistämiseksi.  
 
Komitea vaatii Euroopan unionia jatkamaan toimenpiteitä niiden EU:n alueiden hyväksi, jotka unionin 
laajentuessa jäävät tilastollisista syistä pois tavoite 1:n piiristä. Unionin tuki on kohdennettava toimiin, 
joilla pyritään edistämään yrittäjyyttä ja luomaan työpaikkoja.  
 
Jäsenvaltioiden ja unionin solidaarista tukea tulee tulevaisuudessakin antaa vakavista 
rakenneongelmista kärsiville alueille (mm. syrjäisimmät alueet, saaristoalueet, vuoristoalueet, 
erillisalueet, erittäin harvaan asutut alueet), jotka tarvitsevat erityistukea yleishyödyllisten palvelujen 
säilyttämiseksi.  
 
ETSK:n mielestä yhteisön alueellisen yhteenkuuluvuuspolitiikan tavoitteena tulee olla sellaisten unionin 
alueiden kilpailukyvyn parantaminen, joiden voimavaroista osa jää hyödyntämättä, ja tavoitteen 
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saavuttamiseksi tulee toteuttaa ratkaiseva uudistus. Yhteenkuuluvuuspolitiikan tavoitteena ei tule pitää 
kehityserojen tasaamista julkisten tukien avulla. EU:n on tukeuduttava toimissaan aiempiin 
onnistuneisiin kokemuksiin ja alueidenväliseen yhteistyöhön ja tuotettava todellista lisäarvoa. Yhteisön 
lisäarvo varmistaa vähiten kehittyneiden alueiden integroitumisen Euroopan unionin keskeisiin poliittisiin 
linjoihin.  
 
On välttämätöntä parantaa koheesiopolitiikan hallintoa, sillä siitä riippuu yhteisön koheesiopolitiikan 
tuottama lisäarvo. Tehokkaan yhteenkuuluvuuspolitiikan tulee olla selkeää, ja kyseisen politiikan 
edunsaajien, joiden tulee samalla olla myös sen toteuttajia, on ymmärrettävä sitä ja oltava siitä yhtä 
mieltä. Siihen tulee integroida kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
inhimilliseen tai kulttuuri- ja ympäristöalan kehitykseen. Nämä tekijät vaikuttavat olevan entistä 
kiinteämmässä yhteydessä toisiinsa.  
 
ETSK katsookin, että Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden välistä tehtävänjakoa on 
ehdottomasti parannettava, jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä ja liiallisia viivytyksiä. Unionin tulisi 
määritellä suuret linjat Lissabonissa asetettujen tavoitteiden pohjalta ja alueilla tulisi olla vastuu 
täytäntöönpanosta. Jäsenvaltioiden taas tulisi vastata lopputarkastuksista.  
 
Taloudellis-yhteiskunnallisten järjestöjen tulisi paikallisviranomaisten kumppaneina osallistua suoraan 
tärkeimpien tavoitteiden määrittelemiseen aluetasolla Euroopan unionin ensisijaisten tavoitteiden 
pohjalta. Niiden tulisi myös osallistua seurantaan ja arviointiin paikallisten tai alueellisten 
ohjauskomiteoiden kautta. Todellinen kumppanuus kaikkien talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten 
kanssa ohjelmatyön kaikissa vaiheissa on olennaisen tärkeää. Pyrkimykset heikentää kumppanuuden 
asemaa koheesiopolitiikkaan liittyvissä aloitteissa vain vähentävät ja heikentävät toimien vaikutusta ja 
kiinnostavuutta.  
 
Kun otetaan huomioon laajentumisen ja maailmanlaajuistumisen vaikutukset, koheesiopolitiikalla on 
kehitettävä yhteisöä entistä monikeskuksisemmaksi. Tämä perustava poliittinen linjanveto edellyttää 
sekä yhteisiä tavoitteita että Euroopan monimuotoisuuden tunnustamista. Huolimatta täytäntöönpanoon 
liittyvistä vaikeuksista rajatylittävä, valtioidenvälinen ja alueidenvälinen yhteistyö tunnustetaan pitkään 
rinnakkain eläneiden alueiden keskeisiksi integraatiovälineiksi. Koska unioni laajentuu piakkoin, 
Interreg-ohjelmaa on ETSK:n mielestä jatkettava ja laajennettava, mutta sille on asetettava uudet 
ensisijaiset tavoitteet ja sen hallinnointimenetelmiä on kevennettävä merkittävästi yksinkertaistamalla 
menettelyjä radikaalisti.  
 
Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
   puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
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• Yhteisön politiikkojen vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen 
koheesioon 

 
– Esittelijä: Georgios Dassis  (työntekijät – EL) 
 
– Viite: Valmisteleva lausunto – CESE 1179/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea määrittelee ensiksi koheesion käsitteen sekä analysoi perustamissopimuksen mukaista, 
taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevaa yhdistettyä lähestymistapaa ja tarkastelee sitten 
yksityiskohtaisemmin, mitkä yhteisön politiikat edistävät koheesiota ja millä tavoin Euroopan unionissa 
voidaan taata taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tehokas toteutuminen. ETSK:n tekemä 
alustava yleisarvio yhteisön politiikkojen vaikutuksesta taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon johtaa 
seuraaviin päätelmiin: 

– Jotta taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta voidaan edistää tehokkaasti, tulee yhteisön 
aluepolitiikan olla horisontaalista: kaikkien EU:n politiikkojen yhteydessä on otettava huomioon 
niiden alueelliset vaikutukset ja vaikutus aluekehitykseen. 

– On tarkasteltava uudelleen liikennepolitiikkaa ja kilpailupolitiikan määräyksiä, jotka koskevat 
aluekehitykseen suunnattua valtiontukea, aliarvioimatta kuitenkaan samalla muiden yhteisön 
politiikkojen roolia. 

– Koska yhteistä veropolitiikkaa ei ole vielä olemassa, jäsenvaltioiden veropolitiikoissa on 
otettava vakavasti huomioon alueellinen ulottuvuus, jotta yhteenkuuluvuutta voidaan lujittaa, 
kilpailupolitiikkaa kuitenkaan laiminlyömättä. 

 
Komitea ehdottaa, että luodaan menettely myös 159 artiklassa mainittujen politiikkojen taloudelliseen ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen kohdistuvien vaikutusten mittaamiseksi. Tällöin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota henkeä kohden lasketun BKT:n muodostumiseen, työllisyyteen, työttömyyteen ja 
köyhyyteen kullakin alueella. Menettelyn perustaksi komitea ehdottaa erityistutkimusta sellaisen 
indikaattoripaketin käyttöönotosta, jolla mitataan muiden yhteisön politiikkojen tehokkuutta ennen niiden 
soveltamista ja soveltamisen jälkeen. 
 
Lopuksi ETSK:n mielestä on tarpeen luoda menettely vakaussopimuksen vaikutusten kolmen vuoden 
välein tapahtuvaa tarkastelua ja arviointia varten. Menettelyn tulee koskea sekä koko EU:ta että 
unionin yksittäisten alueiden talouksia. 
 
– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
   puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
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3 MARKKINAJÄRJESTELYT 
 
• Horisontaaliset sulautumat 

 
– Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: EYVL C 331, 31.12 2002, s.18 – CESE 1170/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Yritysten opastamiseksi yksittäisissä tapauksissa tiedonannossa tulee tarkastella läheisemmin tyypillisiä 
käytännön tilanteita ja käsitellä yksityiskohtaisemmin kokemukseen perustuvia ja todennettuja 
tapauksia. 
 
Komitea kehottaa ottamaan huomioon muut yrityskeskittymien kannalta oleelliset seikat, kuten 
työllisyys- ja teollisuuspoliittiset näkökohdat, vastaisuudessa tehtävissä ylikansallisissa 
lainsäädäntöehdotuksissa. 
 
Komitea katsoo, että tiedonantoluonnoksessa esitettyjä selvennyksiä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
4064/89 "tehokkuusetuja" koskevaan määritelmään on tarkennettava. 
 
Lisäksi komitea katsoo, että komission tulisi arvioida mahdollisuutta siirtää tietyt käsiteltävänä olevassa 
asiakirjassa esitetyt käsitteet, kriteerit, parametrit ja säännöt yrityskeskittymien valvontaa koskevan 
asetusehdotuksen (KOM(2002) 711 lopullinen, 12.2.2002) säännöksiksi, jotta voitaisiin parantaa 
sulautumien arvioinnin oikeudellista turvaa ja varmuutta. 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
    puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

• Yrityskeskittymien valvonta 
 
– Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – ES) 
 
– Viite: KOM(2002) 711 lopullinen – 2002/0296 CNS – CESE 1169/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 

   puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti nemesio.martinez@esc.eu.int 
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4 TEOLLISUUDEN MUUTOKSET 
 

• Teollisuuden muutokset: nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät  
 

– Esittelijä: Joost van Iersel (työnantajat – NL) 
– Apulaisesittelijä: Rafael Varea Nieto (Espanjan edustaja) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1180/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Lausunto on lajissaan ensimmäinen, ja sen tavoitteena on valottaa neuvoa-antavan valiokunnan 
"teollisuuden muutokset" roolia, kun edistetään välitöntä vuoropuhelua kaikkien teollisuuden muutosten 
kanssa tekemisissä olevien sidosryhmien kanssa ja kun hyödynnetään hiili- ja terästeollisuudesta sekä 
muilta aloilta saatuja kokemuksia. ETSK:n sekä toimintansa lopettaneen EHTY:n neuvoa-antavan 
komitean kokemukset osoittavat, että tasapaino onnistutaan varmistamaan käymällä unionitasolla 
jatkuvaa alakohtaista vuoropuhelua, joka tarjoaa tuottajien, työntekijöiden ja muiden järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan eturyhmien (kuten kuluttajien ja jakeluportaan) edustajille hyödyllisen foorumin 
osallistua uudenlaisen teollisuuspolitiikan hahmottamiseen. 
 
Euroopan teollisuuden muutoksia on usein käsitelty rakenneuudistuksen näkökulmasta. Käsite on 
kuitenkin huomattavasti dynaamisempi. Siihen sisältyy sekä yritysmaailman jatkuva kehittyminen että 
sen poliittinen ja sosiaalinen ympäristö. Nyt on syytä pohtia muutoskäsitettä proaktiivisesti sekä pyrkiä 
aiempaa paremmin ennakoimaan ja hallitsemaan teollisuuden muutosten taloudellisia, sosiaalisia, 
organisatorisia ja ympäristövaikutuksia. 
 

Jotta teollisuuden muutoksille luotaisiin sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja kilpailukykyyn perustuvat 
entistä paremmat olosuhteet, ETSK toistaa kehotuksensa luoda tehokkaita politiikkoja seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:  

• henkilöresurssien kehittäminen  

• yhä useampien ja parempien työpaikkojen luominen sekä osallisuuden edistäminen 
 työmarkkinoilla  

• erityishuomion kiinnittäminen aktiiviväestön ikääntymiseen sekä toimenpiteisiin, joilla 
 edistetään naisten pääsyä työmarkkinoille.  

 
Kunkin edellä mainitun tavoitteen saavuttaminen edellyttää elinikäistä oppimista kaikilla tasoilla sekä 
koulutuksen tehostamista. On myös erittäin toivottavaa, että kullakin kyseisistä aloista sovellettavat 
parhaat käytännöt analysoidaan. 
 
ETSK katsoo, että on oleellisen tärkeää edistää tutkimustyön ja innovaation avulla Euroopan 
johtoasemaa sekä kilpailukyvyn että hyvinvointipalveluiden osalta. 
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On toivottavaa, että arvioidaan yhteisön lainsäädännön todellista vaikutusta. ETSK kannattaakin 
ehdotusta perustaa riippumaton neuvontaryhmä arvioimaan, miten EU:n säännöstö vaikuttaa 
liiketoimintaan, jotta EU-lainsäädäntöä voidaan aikanaan parantaa. Nykyistä enemmän huomiota olisi 
kiinnitettävä siihen, miten tietyt yhteisön määräykset ja säännökset vaikuttavat mahdollisesti pk-
yrityksiin. 
 
ETSK katsoo, että yrityksissä ja mahdollisesti paikallisten toimijoiden sekä viranomaisten kanssa 
käytävä työmarkkinavuoropuhelu on ratkaiseva väline kehitettäessä kilpailukykyä, työoloja, työllisyyttä 
ja ympäristönsuojelua hedelmällisen tasapainoisesti. 
 
ETSK kannattaa laaja -alaista teollisuuspolitiikkaa, jonka puitteissa teollisuuden muutoksia voidaan 
kuitenkin samalla käsitellä myös alakohtaisesti.  
 
Alakohtaista lähestymistapaa on täydennettävä vahvistamalla kuulemismenettelyjä, työmarkkina-
neuvotteluja sekä kaikkien toimijoiden osallistumista prosessiin etenkin ehdokasmaissa. ETSK katsoo, 
että alakohtaisten seurantakeskusten perustaminen auttaisi ennakoimaan ja toteuttamaan teollisuuden 
muutoksia, löytämään järkeviä vaihtoehtoja ja minimoimaan muutosten kielteisiä vaikutuksia. 
 
ETSK painottaa, että on tärkeää välttää tilanne, jossa yritykset sijoittuvat muualle jäsenvaltioiden 
välisten lainsäädäntöerojen kasvaessa esimerkiksi ympäristö- ja verolainsäädännön aloilla. Sellaisilla 
alueilla, jotka kärsivät eniten yritysten paikkakunnanvaihdoksesta, saattaa olla tarpeen toteuttaa 
väliaikaisia erityistoimenpiteitä. 
 
Yhdestä teollisuudenalasta riippuvaisilla alueilla voidaan ryhtyä väliaikaisiin erityistoimenpiteisiin. ETSK 
suosittaa, että yhdestä teollisuudenalasta riippuvaisia unionin tulevien ja nykyisten jäsenvaltioiden alueita 
nykyaikaistettaessa otetaan huomioon sellaisista alakohtaisista ohjelmista kuin Rechar, Resider ja 
Retext saadut myönteiset kokemukset ja että maissa kehitetään uusia tapoja käydä 
työmarkkinavuoropuhelua. 
 
ETSK:ssa toimiva neuvoa-antava valiokunta "teollisuuden muutokset" keskittyy tästedes 
työskentelyssään niihin aloihin ja maantieteellisiin alueisiin, joilla toteutetaan tuntuvia teollisuuden 
muutoksia. Valiokunta pyrkii työskentelyssään: 
 

• tarkastelemaan teollisuuden muutoksia ja niiden syitä taloudellisesta, sosiaalisesta, alueellisesta 
ja ympäristönäkökulmasta ja arvioimaan teollisuuden muutosten vaikutusta tuotannonaloihin, 
yrityksiin, työvoimaan, alueisiin ja ympäristöön  

• etsimään myönteisiä yhteisiä toimintatapoja, joilla teollisuuden muutoksia voidaan ennakoida ja 
hallita, ja luotaamaan tapoja, joilla EU ja jäsenvaltiot voivat parantaa yritysten kilpailukykyä ja 
kannattavuutta työmarkkinavuoropuhelun ja kaikkien asianosaisten tahojen yhteistyön avulla  

• etsimään yhteisiä lähestymistapoja edistettäessä kestävää kehitystä ja parannettaessa 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta Lissabonin strategian vauhdittamiseksi; edistämään 



- 9 - 

 
Greffe CESE 165/2003 (fr,en,it,es→fi)JE,MK/LV/je  .../... 

sellaisia puitteita ja olosuhteita, joissa teollisuuden muutokset vastaavat sekä yritysten 
kilpailukyvyn asettamia tarpeita että taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta  

• edistämään tärkeimpiin teollisuuden muutoksiin liittyvien yhteisön toimien koordinointia ja 
yhtenäisyyttä laajentumista silmällä pitäen seuraavilla aloilla: tutkimus, talous, kilpailu, 
sosiaalikysymykset, aluepolitiikka, ympäristö, liikenne jne.  

 
– Yhteyshenkilö: José Miguel Cólera Rodríguez 
   puh. +32 (0)2 546 9629 – sähköposti 
josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int 
 
 

5 PUOLUSTUSPOLITIIKKA 
 

• Euroopan puolustus 
 

– Esittelijä: Clive Wilkinson (työantajat – UK) 
 
– Viite: KOM (2003) 113 lopullinen – CESE 1160/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää tervetulleena puolustustarvikepolitiikan koordinoinnin 
tehostamiseen tähtäävän prosessin käynnistämistä osana toimivaa Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa (ETPP). Tässä yhteydessä tulee keskittyä niiden valmiuksien saavuttamiseen, joita 
ETPP:n yhdessä sovitut tavoitteet edellyttävät ja jotka ovat osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
(YUTP). Yhteisesti sovitut EU-tason menettelyt voisivat parantaa tehokkuutta ja alentaa osallistuville 
jäsenvaltioille koituvia kustannuksia. 
 
Komitea myöntää, että erityisesti rahoituksen lisäämisen osalta tärkein tekijä on poliittinen tahto. 
 
On unionin poliittisen ja taloudellisen edun mukaista, että unionissa on maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyinen puolustusteollisuus. Komitea paneekin merkille, että rakennemuutos on jo käynnistynyt 
pääasiassa markkinapaineiden vuoksi. 
 
Alan teollisuutta koskevien tietojen keruusta ja seurannasta suoriutuvat parhaiten jäsenvaltiot. Tietojen 
tulisi sisältää myös työllisyysluvut tehtäväaloittain jaoteltuina. 
 
ETSK epäilee, ettei EU:lle kaavailtu rooli puolustustarvikkeiden hankkijana tuota lisäarvoa. 
 
Alan kehittyminen edellyttää yhteistä ponnistusta turvallisuuteen liittyvän huippututkimuksen alalla. 
Lisäksi avaintekijänä tulee määritellä kapasiteettikuilun kuromisen edellyttämä "EU:n strateginen 
teknologia". 
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Komitea on valmis kommentoimaan puolustusvalmiuden alalla toimivaan virastoon liittyviä seikkoja, 
kunhan sen roolista ja muista yksityiskohdista on sovittu. 
 
Vastuun tarjonnan turvaamisesta tulee jatkossakin säilyä jäsenvaltioilla, vaikka mainitulla virastolla tai 
laitoksella voikin olla hyödyllinen rooli. 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 

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

6 TUTKIMUSPOLITIIKKA 
 

• Innovaatiopolitiikka  
 
– Esittelijä: Mário Soares (työntekijät – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 112 lopullinen – CESE 1175/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea on samaa mieltä komission kanssa innovaatioprosessia koskevasta systemaattisesta 
näkemyksestä sekä komission käsityksestä, jonka mukaan innovaatio voi saada useita muotoja. 
Kyseisen prosessin perustan muodostaa kuitenkin henkilöresurssien koulutukseen pohjautuva 
osaaminen, joka kohdistuu yrityksen innovaatiotoimintaan. ETSK on vakuuttunut siitä, että myös 
yritysten entistä suurempi sosiaalinen vastuu etenkin työolojen ja työskentelysuhteiden osalta vahvistaa 
merkittävästi Euroopan unionille ominaista innovaatiomallia. 
 
ETSK suosittelee, että unionin politiikkojen laadinnassa ja täytäntöönpanossa pyritään parantamaan 
tärkeimpien toimijoiden eli yritysten ja työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia. Tämä koskee etenkin 
sellaisia politiikkoja, joissa yrityksillä on keskeinen asema. Innovaatio on yksi tällaisista politiikan aloista. 

 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 

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

7 YRITYSPOLITIIKKA 
 

• Yrittäjyys Euroopassa (vihreä kirja) 
 
– Esittelijä: Ben Butters  (työnantajat – UK) 
 
– Viite: KOM(2003) 27 lopullinen – CESE 1173/2003 
 
– Avainkohdat: 
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Komitea suhtautuu myönteisesti komission vihreään kirjaan sekä siihen, että vihreän kirjan myötä 
virkamiehet, poliitikot ja eri sidosryhmien edustajat saadaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota 
unionin yrityspolitiikkaan. Jotta prosessilla olisi pysyvää arvoa, on oleellisen tärkeää, että laaditaan 
kunnianhimoinen ja tarkoin kohdennettu toimintasuunnitelma, joka myös toteutetaan tehokkaasti. 
 
Yritystoiminnan lisäämisen kannalta on selvästikin keskeisen tärkeää muuttaa riskin ja sen ottamisesta 
saatavan "palkkion" välinen tasapaino yrittäjälle nykyistä suotuisammaksi, ja tämän tulee näkyä 
kaikkialla toimintasuunnitelmassa. 
 
Komitea painottaa, että julkisen politiikan tulee olla oikein kohdennettua ja sen tavoitteena tulee olla 
ratkaista ensin kaikkein kiireellisimmät kysymykset, jotta kaikki tavoitteet voidaan lopulta saavuttaa. 
Vihreässä kirjassa käsitellään lukuisia eri politiikanaloja, joten on välttämätöntä, että tietyt erityiset 
politiikanalat asetetaan etusijalle  toimintasuunnitelmassa.  
 
Komitea korostaa, että toimintasuunnitelmassa tulisi asettaa etusijalle useita keskeisiä toiminta-alueita: 
 
• Helpotetaan pk-yritysten osallistumista julkisten hankintojen toimittamiseen. 
• Tehdään katsaus pk-yrityksiä koskeviin verojärjestelmiin kaikkialla Euroopassa ja arvioidaan 

verotuksen tasoa, verohallinnon toimintaa ja veronkantoa. 
• Hankitaan lisätietoja yritysten sulkemisprosessiin liittyvistä asioista ja yhteiskunnan 

suhtautumisesta yritystoiminnan lopettaviin omistaja-johtajiin. 
• Edistetään yrittäjähenkeä ja kannustetaan kaikenikäisiä ja -taustaisia ihmisiä, joilla on 

oikeanlainen ajattelutapa, ryhtymään yrittäjiksi. 
• Kehitetään entistä järjestelmällisempää pienyrityksiä koskevaa vertailuaineistoa yritystoiminnan 

määrän mittaamisen helpottamiseksi sekä tietojen saamiseksi asianmukaisen politiikan tueksi. 
 
– Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 
   puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti jakob.andersen@esc.eu.int 
 
 

8 LIIKENNE JA EUROOPAN LAAJUISET VERKOT 
 

• TEN-hankkeet / 2004 
 
– Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 
 
– Viite: Valmisteleva lausunto – CESE 1174/2003 
 
– Avainkohdat: 
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Komitea pyytää valmistelemassaan lausunnossa komissiota ottamaan Euroopan laajuisia verkkoja 
koskevien hankkeiden (TEN-hankkeiden) luettelon tarkistamisen yhteydessä huomioon seuraavat 
painopisteet ja ehdotukset: 
 
– Ehdottomalle etusijalle on asetettava Euroopan laajuiset liikenneväylät ja -käytävät, joilla 

pystytään poistamaan liikenteen pullonkaulat ja täyttämään aukot. 
– Tukien määrän on oltava nykyistä kannustavampi – erityisesti rajatylittävissä hankkeissa. 
– Tulisi harkita ensisijaisten TEN-T -hankkeiden toteuttamiseen erikoistuneen rahaston 

perustamista, jolle tuloutettaisiin 1 sentti kutakin EU:n tieliikenteessä kulutettua polttoainelitraa 
kohden. 

– Tulisi perustaa "Euroopan liikenneinfrastruktuurin koordinointivirasto". 
– TEN-T -hankkeiden määräaikojen noudattamatta jättämisestä asianomaisille jäsenvaltioille 

tulisi määrätä sanktioita tai rangaistuksia. 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
   puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 

• Yleiseurooppalainen sisävesiliikennejärjestelmä 
 
– Esittelijä: Jan Simons  (työnantajat – NL) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1172/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Sisävesiliikennettä koskevan yhtenäisen oikeusjärjestelmän ja yhteisen lainsäädännön toteuttamiseksi 
ETSK suosittelee 
 
– olemassa olevien, kansallisilla ja kansainvälisillä vesiväylillä sovellettavien yleissopimusten, 

sopimusten ja kahdenvälisten sopimusten yhtenäistämistä 
– jo tehtyjen kansainvälisten sopimusten ratifioimista ja täytäntöönpanoa. Nykyisten ja tulevien 

jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin sisävesilainsäädännön eri alojen 
pirstaloitumisen välttämiseksi. 

– uuden Tonavan aluetta koskevan sopimuksen – joka noudattelisi Euroopan unionin ja Reinin 
navigaation keskuskomission välisten järjestelyjen suuntaviivoja – tarkastelemista myönteisenä 
askeleena, ottaen huomioon Tonavan suojelukomission asema ja koordinoiva rooli idän ja 
lännen välillä. 

– yhteisen perustan luomista EU:ssa miehistölainsäädännölle, jotta sisävesiliikennealalle saadaan 
yhdenvertaiset toimintaolosuhteet. 

 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
   puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 
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9 TYÖOIKEUS 

 

• Eurooppalaiset yritysneuvostot 
 
– Esittelijä: Josly Piette (työntekijät – BE) 
 
– Viite: Valmisteleva lausunto – CESE 1164/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Eurooppalaisten yritysneuvostojen sopimuksia ja käytäntöjä koskevat eri raportit ja tutkimukset 
vahvistavat, että tähän mennessä saatujen kokemusten pohjalta voidaan tehdä tiettyjä päätelmiä siitä, 
miten eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisneuvotteluprosessin tai työntekijöille ilmoittamista tai 
heidän kuulemistaan koskevan prosessin tulisi edetä ollakseen yksinkertainen, demokraattinen ja 
tehokas. Kokemuksia direktiivin tarkoituksesta eli siitä, kuinka työntekijöiden oikeus saada tietoa ja tulla 
kuulluksi toteutetaan, on myös runsain mitoin. 
 
Kokoonpanonsa puolesta Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on taatusti tarjonnut erilaisen näkökulman 
yrityksissä ja yritysryhmissä käynnissä olevaan, työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelukäytännön 
dynaamiseen prosessiin. Eurooppalainen yritysneuvosto on vielä nuori, mutta jatkuvasti kehittyvä 
toimija. Tämän puolesta puhuu joka vuosi uudelleen neuvoteltujen sopimusten määrä. 
 
Eurooppalaisen yritysneuvoston tiedottamis- ja kuulemismenettelystä, sen dynaamisesta roolista ja 
käytännöistä hyötyvät mitä todennäköisimmin kaikki asianomaiset toimijat, yksittäinen kansalainen 
mukaan luettuna. Yritysten ja rakenteellisten uudelleenjärjestelyjen globalisoitumisen yhteydessä 
toteutetut ratkaisut vaikuttavat paitsi elin- ja työoloihin myös yhteiskunnalliseen ilmapiiriin yrityksen 
ulkopuolella. 
 
Direktiivin soveltamisesta ja eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminnasta on tehty joukko huomioita, 
joiden perusteella Euroopan talous- ja sosiaalikomitea voi arvioida eurooppalaisten yritysneuvostojen 
työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun ja Euroopan kehitykseen tuomat edut. Joihinkin 
keskeisiin kysymyksiin ei ole kuitenkaan löydetty vielä vastausta. Kysymykset koskevat pääasiassa 
seuraavia seikkoja: 
 
• Työntekijöille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa liittyvät käsitteet "tehokas vaikutus" ja 

"aikanaan" 
 

• Direktiivin 94/45/EY soveltamisala esimerkiksi seuraavilta osin: yhteisyritykset, kauppa-
laivaston mahdollinen sulkeminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle sekä käsite "yritys", 
joka on ongelmallinen yritysmuotojen moninaisuuden takia. Todennäköisesti tällainen 
moninaisuus Euroopan tasolla kasvaa yhä, kun soveltamisalaan liitetään osakkuusyritykset, 
osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt, joiden taloudellisen toiminnan merkitys ja rajatylittävät 
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toiminnot lisääntyvät koko ajan. Julkiset yritykset mainitaan eksplisiittisesti ainoastaan kahden 
jäsenvaltion, Ruotsin ja Espanjan, täytäntöönpanosäännöksissä. 

 
• Edustusta ja edustuksen suhteellisuutta eurooppalaisissa yritysneuvostoissa koskevaa 

kysymystä ei käsitellä kansallisissa täytäntöönpanoteksteissä 
 

• Eurooppalaisten yritysneuvostojen vaikutus yritysten työmarkkinaosapuolten väliseen 
vuoropuheluun kansallisella tasolla  

 
• Eurooppalaisten yritysneuvostojen edustajien mahdollisuus saapua itse paikalle elimeen, jonka 

työntekijöitä he edustavat, ja keskustella näiden elinten edustajien ja työntekijöiden kanssa 
 

• Eurooppalaisen yritysneuvoston ja kilpailun sääntelyviranomaisten välinen suhde. 
 
Direktiivin soveltamisesta ja eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminnasta tehtyjen toteamusten ja 
pohdintojen sisällöstä on eriäviä näkökantoja myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean piirissä. 
Eräiden jäsenten mielestä tämän valmistelevan lausunnon tulisi olla luonteeltaan ainoastaan tiedottava, 
eikä sen pitäisi vaikuttaa työmarkkinaosapuolten tuleviin, direktiivin 94/45/EY tarkistamista koskeviin 
keskusteluihin, sillä komissio on ilmoittanut työohjelmassaan aikovansa keskustella työmarkkina-
osapuolten kanssa syksyllä 2003. Toisten jäsenten mielestä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
huomioita direktiivin soveltamisesta ja eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminnasta tulisi voida käyttää 
pohjana tarkasteltaessa, mitä direktiivin 94/45/EY näkökohtia tulisi mahdollisesti tarkistaa. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
   puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 
10 NUORISO 

 

• Valtiosta riippumattomia nuorisojärjestöjä tukeva ohjelma 
 
– Esittelijä: Jillian van Turnhout (muut eturyhmät – IE) 
– Apulaisesittelijät: Mário Soares (työntekijät – PT) 
 Antonello Pezzini (työnantajat –IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 272 lopullinen – 2003/0113 COD – CESE 1165/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti ehdotettuun toimenpiteeseen, jolla turvataan 
nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden toiminnan kannalta välttämättömän 
rahoituksen jatkuminen. 
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ETSK arvostelee kuitenkin ehdotusta alentaa asianomaisille organisaatioille myönnetyn toiminta-
avustuksen määrää 2,5 prosenttia vuodessa kolmannesta vuodesta lähtien. 
 
ETSK on tyytyväinen siihen, että komission ehdotus takaa Euroopan nuorisofoorumille myönnettävän 
rahoituksen vakaan jatkumisen ja varmistaa, että foorumi voi jatkaa kasvuaan ja voimistua. 
 
ETSK on pannut huolestuneena merkille, että viime vuosina joidenkin kansainvälisten nuorisojärjestöjen 
saama rahoitus on asteittain vähentynyt. ETSK kehottaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja 
komissiota toimimaan aktiivisesti sen puolesta, että kyseisen budjettikohdan varoja lisätään. 
Kansainvälisten nuorisojärjestöjen kasvu ja kehittyminen on oleellisen tärkeää Euroopan kehitykselle ja 
tulevaisuudelle, mikä on syytä tunnustaa. 
 
ETSK huomauttaa, että komission ehdotus kattaa vuodet 2004–2006. Komitea kehottaa komissiota 
käynnistämään mahdollisimman laajat kuulemiset sen selvittämiseksi, miten ohjelman rahoitus hoidetaan 
vuoden 2006 jälkeen. 
 
ETSK kehottaa panemaan välittömästi täytäntöön komission laatimaan valtiosta riippumattomien 
kansainvälisten nuorisojärjestöjen tukemista käsittelevään arviointiraporttiin sisältyvät merkittävät 
suositukset. 
 
ETSK huomauttaa, että käsiteltävänä oleva ehdotus on yksi useista komission mainitsemista 
ehdotuksista, jotka koskevat monilla eri aloilla toteutettavia yhteisön toimintaohjelmia ja toimenpiteitä. 
ETSK suosittaa painokkaasti, että komissio soveltaa kyseisillä aloilla johdonmukaista lähestymistapaa 
etenkin tukikelpoisuusperusteisiin. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
   puh. +32 (0)2 546 9510 – sähköposti stefania.barbesta@esc.eu.int 

11 EUROOPPA–VÄLIMERI-POLITIIKKA 
 

• Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan entistä tiiviimpi 
osallistuminen Eurooppa–Välimeri-kumppanuuteen jäsenvaltioissa  

 
– Esittelijä: Dimitrios Dimitriadis (työnantajat – EL) 
 
– Viite: tiedonanto – CESE 217/2003 fin 
 
– Avainkohdat: 

 
Euroopan unionin ja Välimeren rantavaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten 
vuosittaisilla huippukokouksilla, joita on järjestetty vuodesta 1995 lähtien, pyritään edistämään 
Eurooppa–Välimeri-kumppanuuteen liittyvien suurten teemojen ymmärtämystä ja parantamaan 
molemminpuolista talous- ja yhteiskuntaelämän tuntemusta. 
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Ateenassa pidetyssä edellisessä huippukokouksessa päätettiin, että seuraava kokous pidetään Maltassa 
vuonna 2003. 
 
Huippukokouksen valmisteluryhmään kuuluvat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lisäksi Kreikan 
talous- ja sosiaalineuvosto (OKE) ja Maltan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen neuvosto (MCESD). 
ETSK on kyseisten Eurooppa–Välimeri-huippukokousten valmistelukomitean pysyvä jäsen ja osallistuu 
työskentelyyn mm. vastaamalla vuosittain tiedonannon muodossa julkaistavan erikoistutkimuksen 
laadinnasta. 
 
Tänä vuonna ETSK:n tiedonanto käsittelee aihetta "Tavoitteena järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
entistä tiiviimpi osallistuminen Eurooppa–Välimeri-kumppanuuteen jäsenvaltioissa ja aluetasolla". 
Tiedonanto laadittiin yhteistyössä Tunisian ja Portugalin talous- ja sosiaalineuvostojen sekä Marokon 
kansallisen nuoriso- ja tulevaisuusneuvoston kanssa. 
 
Ranskan talous- ja sosiaalineuvosto yhteistyössä Algerian talous- ja sosiaalineuvoston, Italian CNEL:n 
sekä Espanjan, Kreikan ja Tunisian talous- ja sosiaalineuvostojen kanssa laatii muistion aiheesta "Uusi 
tietämys, uudet työpaikat – Uuden teknologian vaikutukset". 
 
ETSK:n tiedonannossa analysoidaan, järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumismuotoja 
(tiedottaminen, kuuleminen, toteuttaminen) Eurooppa–Välimeri-kumppanuudessa valtio- ja aluetasolla 
ja annetaan suosituksia osallistumisen kehittämiseksi. 

 
ETSK katsoo, että demokratian käsitettä Välimeren alueen maissa ei voida eikä pidä arvioida tiukasti 
läntisten kriteerien perusteella. Samalla ei tule kuitenkaan loitontua demokratian perusperiaatteista, 
jotka pätevät kaikkialla maailmassa, joiden vakiinnuttaminen on vaatinut merkittävää yhteiskunnallista 
kamppailua, jotka kansainväliset instituutiot hyväksyvät ja jotka on tunnustettu kansainvälisissä 
sopimuksissa. 
 
Sekä Välimeren alueen kumppanuusmaiden hallitukset että EU eivät kiinnitä tällä hetkellä läheskään 
riittävästi huomiota kumppanuusmaiden kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumiseen Eurooppa–
Välimeri-kumppanuuteen tai näille tiedottamiseen asiasta. 
 
ETSK katsoo, että 
 
• tapoja, joilla kansalaisyhteiskuntaa edustavat ryhmät voivat hyötyä ohjelmista, on helpotettava. 
• tiedottamisessa on keskeisen tärkeää saada aikaan parannuksia. 
• Internetiin tulisi perustaa Euroopan ja Välimeren alueen maiden talous- ja sosiaalineuvostojen 

verkko, johon osallistuvat myös kansalaisyhteiskunnan organisaatiot eri maista. 
• ennen kaikkea tulisi pyrkiä luomaan puitteet järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja 

Välimeren alueen kumppanuusmaiden hallitusten edustajien väliselle yhteistyölle ja 
järjestelmälliselle vuoropuhelulle sen sijaan, että perustettaisiin uusia instituutioita. 

• komission puheenjohtaja Romano Prodi oli oikeassa sanoessaan, että terrorismin uhkaa ei saa 
käyttää perusteena rajoittaa poliittisia ja sosiaalisia oikeuksia. 
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• kansalaisyhteiskunnan edustajien yhteistyön tavoitteena tulee olla yhteisten verkkojen luominen 
eri yhteisöjen välille. 

• pienimuotoisten hankkeiden määrää tulee lisätä. 
• kansalaisyhteiskunnan edustajilla voisi olla keskeinen rooli Välimeren alueen 

kumppanuusmaiden vuoropuhelun edistämisessä. 
• maahanmuuttoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
• Kansainvälisellä valuuttarahastolla ja Maailmanpankilla on hyödyllinen rooli Välimeren alueen 

yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehittämisessä. 
 
ETSK kannattaa näkemystä, jonka mukaan alue- ja subregionaalisen tason yhteistyötä tulee vahvistaa. 
Jotta Välimeren alueen kumppanuusmaat voisivat säilyttää kansallisen identiteettinsä, kulttuurinsa, 
ihanteensa sekä historialliset perinteensä, niillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin yhdistää voimansa, 
määrittää paras tapa säilyttää oma identiteettinsä ja ottaa EU:lta vastaan vain sellaisia elementtejä, 
jotka edistävät niiden sosiaalista, poliittista ja taloudellista uudistumista. Edellä mainituista syistä ETSK 
uskoo, että Eurooppa–Välimeri-kumppanuudella voi olla merkittävä rooli kumppanuusmaiden 
alueellisessa yhdentymisessä, sillä EU voi tasapainottaa kyseisten maiden keskinäistä luottamuksen 
puutetta. Barcelonan prosessin kautta EU voi ja sen pitää toimia unionin alueellisten kumppanien 
tekemien sitoumusten takuumiehenä. EU:n tulee myös suojella yhdentymisprosessia kumppanien 
mahdolliselta kyvyttömyydeltä noudattaa sitoumuksiaan. 
 
– Yhteyshenkilö: Michael Wells 
   puh. +32 (0)2 546 8283 – sähköposti michael.wells@esc.eu.int 
 
 

12 VIESTINTÄTEKNOLOGIAT 
 

• Media-koulutus -ohjelman (2001–2005) muuttaminen 
 
– Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 188 lopullinen – 2003/0064 COD – CESE 1163/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
   puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 

• Media Plus -ohjelman muuttaminen 
 
– Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 191 lopullinen – 2003/0067 COD – CESE 1163/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 
   puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 
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13 MAATALOUS 

 

• Maidon rasvapitoisuus (Suomi ja Ruotsi) 
 
– Yleisesittelijä:  Staffan Nilsson (muut eturyhmät – SE) 
 
– Viite: KOM(2003) 372 lopullinen – 2003/0144 CNS – CESE 1177/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@cesc.eu.int 
 
 
14 YMPÄRISTÖ 

 

• LIFE (muutos) 
 
– Yleisesittelijä:  Franco Chiriaco (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 402 lopullinen – CESE 1176/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@cesc.eu.int 

15 SÄÄDÖSTEN KODIFIOINTI JA YKSINKERTAISTAMINEN 
 

• Raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitea 
 
– Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 298 lopullinen – 2003/0103 CNS – CESE 1167/2003 

 
– Avainkohdat: 
 
ETSK tukee komission ehdotusta.  
 
– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
   puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
 
 

• Koheesiorahasto (kodifiointi) 
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– Esittelijä: Francisco João Silva (muut eturyhmät – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 352 lopullinen – 2003/0129 (AVC) – CESE 1168/2003 

 
– Avainkohdat: 
 
ETSK tukee komission ehdotusta.  
 
– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
   puh. +32 (0)2 546 9313 – sähköposti roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
 
 

• Kieltokanteet / kuluttajat 
 
– Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 241 lopullinen – 2003/0099 COD – CESE 1162/2003 

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

• Sähkölaitteet 
 
– Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK) 
 
– Viite: KOM(2003) 252 lopullinen – 2003/0094 COD –CESE 1161/2003 

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

 
 

 
 


