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Heinäkuun 17.–18. päivänä 2002 pidettyyn täysistuntoon osallistuivat Euroopan komission jäsen Anna 

Diamantopoulou, joka piti puheen aiheesta "Unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikka", sekä Tanskan 

työllisyysministeri Claus Hjort Frederiksen, joka esitteli Tanskan puheenjohtajuuskauden prioriteetit. 
Puheiden jälkeen käytiin yleiskeskustelut. Lisäksi komitea käsitteli ja hyväksyi tarkistetun 
työjärjestyksensä. 
 
 

1 KULUTTAJA-ASIAT 
 
 

• Yleishyödylliset palvelut 
Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – E) 
 

− Viite: valmisteleva lausunto – CES 860/2002 
 

− Avainkohdat: 
 

Euroopan komission puheenjohtaja Romano Prodi pyysi marraskuussa 2001 pidetyssä 
täysistunnossa ja sittemmin 10. tammikuuta 2002 päivätyssä kirjeessä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomiteaa laatimaan aiheesta valmistelevan lausunnon. 
 
Yleishyödyllisillä palveluilla on huomattava rooli kansalaisten arkielämässä, ja ne ovat yksi 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin perusarvoista. Komitea katsoo seuraavaa: 
 

− Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklaan tulisi lisätä maininta yleispalvelujen 
tarjoamisesta yhtenä tehtävänä, jota yhteisön tulee toteuttaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

− Komission tulisi tehdä joustava ehdotus puitedirektiiviksi, jolla vahvistetaan yleistä 
taloudellista etua koskeviin palveluihin liittyvät poliittiset periaatteet. Joissakin tapauksissa 
tarvitaan alakohtaisia direktiivejä puitedirektiiviä täydentämään. 

− On perustettava suojelu- ja tiedotusjärjestelmä kuluttajien oikeuksien takaamiseksi, jotta 
kuluttajat voivat käyttää oikeuksiaan tehokkaasti ja nopeasti. 

− Yleishyödyllisiä palveluja hallinnoivien tahojen tulee demokraattisen osallistumisen ja 
kansalaisten osallistumisen edistämiseksi kuulla käyttäjiä ja erityisesti kuluttajaorganisaatioita 
sekä palvelujen organisointia koskevissa asioissa työntekijöitä ja heidän edustajiaan. 

− Voitaisiin luoda yleishyödyllisten palvelujen seurantaryhmä, jonka tarkoituksena olisi arvioida 
palvelujen tarjontaa jäsenvaltioissa. 
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− Kun otetaan huomioon taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan välinen ero, kilpailu- ja 
sisämarkkinasääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle tulee ETSK:n mielestä jättää 
nimenomaisesti jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiin liittyvät palvelut, pakollinen liittyminen 
sosiaaliturvan perusjärjestelmään sekä palvelut, joita tarjoavat voittoa tavoittelemattomat 
sosiaaliluonteiset organisaatiot ja hyväntekeväisyys- tai kulttuurijärjestöt. 

− Yleisradiopalvelujen tarjonnassa ja rahoittamisessa tarvitaan erityistä lähestymistapaa, jotta 
voidaan taata perusoikeuksien turvaaminen. 

 

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

 
 

* 
 

*          * 
 
 

2 YHTEENKUULUVUUS JA ALUEPOLITIIKKA 
 
 

• EU:n taloudellisen ja yhteiskunnallisen koheesion strategia 
Esittelijä: Campbell Christie  (työntekijät – UK) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 866/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea antaa lausunnollaan panoksensa koheesiopolitiikan tulevaisuudesta käytävään 
keskusteluun. Komitea esittää tähän mennessä saavutettuja tuloksia sekä vaikeuksia, joita 
koheesiopolitiikalla tulee olemaan lähitulevaisuudessa. Lisäksi komitea kiinnittää huomiota 
haasteisiin, joita EU kohtaa tulevaisuudessa (laajentuminen, maailmanlaajuistuminen, keskus- ja 
reuna-alueiden välisen dynamiikan kärjistyminen, makrotaloudellinen vakaus jne.), ja hahmottelee 
toimia, joita on sen mielestä toteutettava. Komitean mukaan on erityisesti 

 
– säilytettävä tavoite 1 -tuet vuoden 2006 jälkeen 

– vältettävä unionin asukaskohtaiseen BKT:hen laajentumisen myötä kohdistuva kielteinen 
tilastovaikutus 

– korotettava rakennerahastoja koskevaa nykyistä ylärajaa, joka on 0,45 prosenttia BKT:sta 
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– luotava sellainen väline unionin talousarvioon, jolla voidaan vakauttaa aluekohtaisia tuloja 
odottamattoman taloudellisen sokin sattuessa 

– vahvistettava yhteisöaloitteen tarjoamaa välinettä 

– hyväksyttävä avoin koordinointimenetelmä tavoite 2 -alueilla esiintyvien taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen koheesioon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 

– asetettava etusija lle muita heikommassa asemassa oleville alueille kohdistuvat sijoitukset.   
 

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

• Koheesiopolitiikan tulevaisuus laajentumisen yhteydessä ja siirryttäessä 
osaamistalouteen 
Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – F) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 848/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Kyseessä on aiheesta "Toinen kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta" 
25. huhtikuuta 2001 annettuun lausuntoon laadittu lisälausunto, jossa komitea puoltaa 
koheesiopolitiikan periaatteiden, yleisten ehtojen, painopistealueiden ja soveltamisohjeiden 
perinpohjaista uudistamista nyt, kun unioni on laajentumassa Keski- ja Itä-Euroopan maihin.  
 
Komitea katsoo, että yhden ainoan, riittävän joustavan rahaston perustaminen yksinkertaistaisi mm. 
menettelytapoja, mikä on välttämätöntä, ja takaisi nykyistä suuremman näkyvyyden. 

 

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

 
* 
 

*          * 
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3 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ, KAUPPA JA YHTENÄIS-
MARKKINAT 

 
 

• Yritysten välitön verotus 
Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – F) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 850/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK tukee komission ehdotuksia, joilla pyritään nopeuttamaan kaksoisverotuksen poistamis-
säädöksiä. Se kannattaa erityisesti ehdotusta siirtohinnoittelua koskevan yhteisen 
keskustelufoorumin perustamiseksi. 
 
Komitean mielestä Euroopan unioniin on luotava edellytykset verotusjärjestelmien avoimuudelle, 
mikä on ehtona rehdin kilpailun edellytysten luomiselle. Komission ehdottama neljäs vaihtoehto 
yhteisestä veropohjasta on ainoa, joka vastaa tätä tavoitetta.  
 
Tavoitteena oleva yhtenäinen veropohja kaikille EU:ssa toimiville yrityksille ei ole ristiriidassa EU:n 
jäsenvaltioiden ja alueiden riippumattoman veronkanto-oikeuden kanssa, sillä jäsenvaltioilla ja 
alueilla säilyy oikeus päättää veroaste. On syytä tähdentää, että avoimuutta lisäävä yhtenäinen 
veropohja tarjoaisi taloudellisille toimijoille mahdollisuuden painostaa voimakkaasti kansallisia 
viranomaisia. Näin ei ole nykyisin, koska verojärjestelmät eivät ole avoimia. 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että yhtenäiseen veropohjaan tähtäävää prosessia 
kokeillaan Eurooppa-yhtiön perussäännön valinneisiin yrityksiin. On itsestään selvää, että 
kysymykseen ei tule näille yrityksille muihin yrityksiin verrattuna etuoikeutetumman verotusaseman 
myöntäminen. Näiden yritysten suosimiseksi ja mielenkiinnon lisäämiseksi Eurooppa-yhtiön 
perussääntöä kohtaan niille voitaisiin ehdottaa komission toisen vaihtoehdon mukaista yhteistä 
veropohjaa. Se olisi avuksi yksinkertaistamisessa yrityksille, joilla on rajatylittävää toimintaa. 
 

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

• Yrityskeskittymien valvonta 
Esittelijä: Göran Lagerholm (työnantajat – S) 
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− Viite: KOM(2001) 745 lopullinen – CES 862/2002 

− Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio käynnistää keskustelun yrityskeskittymien koko 
Euroopan kattavan valvontajärjestelmän parantamiskeinoista ja rakentavien muutosehdotusten 
aikaansaamisesta. Päämääränä täytyy olla Euroopan yrityskeskittymissä käytettävien 
menettelytapojen nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen. 
 
Komitean lausunnossa käsitellään yksityiskohtaisesti vihreässä kirjassa esitettyjä 
toimivaltakysymyksiä, aineellisoikeudellisia kysymyksiä sekä menettelyyn liittyviä seikkoja. 

 

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

• Matkatoimistoja koskeva erityisjärjestelmä 
Esittelijä: Kenneth Walker (työnantajat – UK) 

 

− Viite: KOM(2002) 64 lopullinen – 2002/0041 CNS – CES 852/2002 

 
− Avainkohdat:  
 

Yleisesti ottaen komitea kannattaa komission ehdotusta, mutta se 
 

– pahoittelee sitä, että kausikohtaisen voittomarginaalin laskemisen soveltaminen on jätetty 
jäsenvaltioiden päätösvaltaan 

– on huolestunut vaikeuksista, joita mahdollisuus jättäytyä erityisjärjestelmän ulkopuolelle 
saattaa aiheuttaa 

– uskoo, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden toimijoiden saaminen noudattamaan ehdotettuja 
säännöksiä aiheuttaa ongelmia, sillä EU:hun sijoittautuneiden toimijoiden halu siirtyä unionin 
ulkopuolelle ei todennäköisesti vähene. 

 

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

• Euroopan sopimusoikeus 
Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – F) 

 

− Viite: KOM(2001) 398 lopullinen – CES 836/2002 
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– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Tulli 2007 
Esittelijä: John Simpson (muut eturyhmät – UK) 
 

− Viite: KOM(2002) 26 lopullinen – 2002/0029 COD – CES 837/2002 

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

• Sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistava ohjelma 
(Fiscalis 2007) 
Esittelijä: José Bento Gonçalves (muut eturyhmät – P) 

 

− Viite: KOM(2002) 10 lopullinen – 2002/0015 COD – CES 851/2002 

 
− Avainkohdat: 
 

Komitea on tyytyväinen komission ehdotukseen jatkaa ensimmäistä Fiscalis-ohjelmaa ja mukauttaa 
se taloudessa ja verotuksessa vallitsevaan uudenlaiseen todellisuuteen. Komitea suhtautuu 
myönteisesti siihen, että ehdotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ehdokasvaltioihin ja – kuten 
komitealla oli tilaisuus suositella vuonna 1997 – ulotetaan Fiscalis 2007 kattamaan tärkeä välitön 
verotus. 
 

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

• Sisämarkkinoiden strategia vuodeksi 2002 
Esittelijä: Kenneth Walker (työnantajat – UK) 
 

− Viite: KOM(2002) 171 lopullinen – CES 871/2002 
 

− Avainkohdat: 
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Komission tiedonanto on kolmas vuotuinen katsaus sisämarkkinoiden strategiaan, joka julkistettiin 
marraskuussa 1999. Katsauksessa kootaan yhteen asiakirjaan sisämarkkinapolitiikan eri osa-alueet 
ja esitetään suunnitelma seuraavien 18 kuukauden toiminnasta. Se perustuu analyysiin niistä 
alueista, joilla sisämarkkinoita on edelleen parannettava. Katsauksessa luetellaan sarja 
kohdennettuja toimia, joiden tarkoituksena on korjata nämä puutteet. 
 
Komitea panee merkille, että komissio myöntää ylittäneensä tavoiteaikoja, esimerkiksi 
lainsäädännön yksinkertaistamista koskevan toimintasuunnitelman tavoiteajan, mihin komitea 
kiinnitti huomiota jo aiemmassa lausunnossaan. Komitea yhtyy silti komission arvioon, jonka 
mukaan suurimmat syypäät puutteelliseen edistykseen ovat Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
jäsenvaltiot. 
 
Yhteisön säädösten saattaminen osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä riittävän yhdenmukaisesti 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi edellyttää, että joukko ehtoja toteutuu, jotta prosessi voidaan 
saattaa loppuun. Tärkeimmät ehdoista ovat seuraavat: 
 

• lainsäädännön voimaansaattaminen yhdenmukaisesti ja ajoissa 

• tehokkaan täytäntöönpanon edellyttämän hallintokapasiteetin luominen 

• poliittinen tahto noudattamisen valvomiseksi. 
 

Lausunnossaan komitea lausuu mielipiteensä ja on yleisesti ottaen samaa mieltä komission 
ehdottamista kohdennetuista toimista seuraavilla aloilla: 
 

• markkinoiden nykyaikaistaminen 

• yritysten toimintaolosuhteiden parantaminen 

• kansalaisten tarpeiden täyttäminen 

• laajentumiseen valmistautuminen 
 

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

* 
 

*          * 
 
 

4 LAAJENTUMINEN 
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• Romanian liittymisvalmistelut 
Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – F) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 858/2002 
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− Avainkohdat: 

 
Jotta Romanian liittyminen EU:hun onnistuisi, on erittäin tärkeää toteuttaa käytännössä 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan elintärkeää roolia demokraattisessa yhteiskunnassa käymällä 
sekä sosiaalista vuoropuhelua että kansalaiskeskustelua, joita on tähän mennessä käyty 
riittämättömässä määrin. 
 
Komitea katsoo, että Romania on edistynyt yleisesti katsoen Kööpenhaminan kriteerien 
noudattamisessa ja yhteisön säännöstön hyväksymisessä, mutta edistys ei merkitse välttämättä 
parannuksia hallintokapasiteetissa ja säännösten toteuttamisessa. 
 

– Yhteyshenkilö: Nicola Murray 
 (puh. +32 2 546 9628 – sähköposti: nicola.murray@esc.eu.int) 
 
 

• Slovenian liittymisvalmistelut 
Esittelijä: Roberto Confalonieri (muut eturyhmät – I) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 870/2002 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea on tyytyväinen Slovenian liittymisvalmistelujen edistymiseen. 
 

Se painottaa, että Slovenialla on suuret valmiudet ja kyvyt liittyä EU:hun kaikilla aloilla poliittis-
institutionaalisesta alasta taloudelliseen ja sosiaaliseen sekä kulttuuri- ja viestintäalaan. Tästä on 
muun muassa osoituksena se, että 90 prosenttia yhteisön säännöstöstä on saatettu voimaan ja pantu 
täytäntöön. Myös kauppa ja yhteistyö ovat kehittyneet, ja Slovenian merkittävämmät kumppanit 
ovat tärkeysjärjestyksessä Saksa, Italia, Ranska ja Itävalta. 

 
Komitea korostaa Slovenian EU:n jäseneksi liittymisen strategista merkitystä Balkanin alueen 
vakaudelle. 
 
Komitea toteaa, että Slovenia on näin ollen saavuttanut unionin kannalta erittäin merkittävän 
markkina-aseman, joka vahvistuu edelleen. Komitea analysoi lausunnossaan seuraavia tekijöitä: 

 
– Slovenian historiallis-kulttuurinen identiteetti ja vähemmistöt EU:n jäsenyyttä edeltävässä 

vaiheessa 
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– siirtymäprosessi, yksityistämisen edistyminen, ulkomaisten investointien mahdollistaminen, 
työllisyyspolitiikka ja työmarkkinat 

– työmarkkinaosapuolten rooli ja kehittämisstrategiat tulevaisuutta ajatellen 
– Slovenian tilanne ympäristöön, liikenteeseen, matkailuun, sosiaalipalveluihin ja kuluttajansuojaan 

liittyvissä asioissa. 
 
Komitea huomauttaa, että siirtyminen yksipuoluejärjestelmästä moniarvoiseen demokratiaan ja 
valtiojohtoisesta taloudesta markkinatalouteen, tähän liittyvä yhteiskunnallinen muutos, muutokset 
yhteiskunnallisissa suhteissa sekä yksityisiä ja yhteisöllisiä toimintatapoja ohjaavat tarpeet ja 
pyrkimykset ovat Sloveniassa suuntautuneet EU:n olemassa olevien mallien mukaan. 

 

– Yhteyshenkilö: Jacques Kemp 
 (puh. +32 2 546 9810 – sähköposti: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

5 TYÖLLISYYS, SOSIAALIASIAT JA KOULUTUS 
 
 

• Uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia 
Esittelijä: Thomas Etty (työntekijät – NL) 
 

− Viite: KOM(2002) 118 lopullinen – CES 855/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kiinnittää huomiota aiheesta antamaansa valmistelevaan 
lausuntoon, jossa esitetyistä huomioista useat komissio on ottanut huomioon. Komissio käsittelee 
merkittävimpiä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia ongelmia, muttei esitä lainkaan 
toimintasuunnitelmaa, mikä on huolestuttavaa. Komitean mielestä tämä johtuu välittömästi 
resurssien puutteesta, mistä se on jo ilmaissut huolestuneisuutensa useissa aiemmissa 
lausunnoissaan. Komitea kehottaakin komissiota esittämään mahdollisimman pian toiminta-
suunnitelman strategian toteuttamiseksi.  
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Analyyttiseen osaan sisältyvät sukupuolta ja ikää koskevat kohdat eivät heijastu tiedonannossa 
esitetyissä konkreettisissa toimissa. Työn heikon laadun seurauksia koskevat numerotiedot 
vaikuttavat liian alhaisilta. 
 
Tiedonannossa käsitellään laajalti ergonomiaa koskevia kysymyksiä. Näyttöpäätetyötä koskeva 
direktiivi ei ole soveltuva väline toistuvasta rasituksesta johtuvia vammoja koskevien lisätoimien 
toteuttamiseksi, sillä kyseisiin vammoihin nivoutuu monia muita riskitekijöitä, jotka eivät liity 
näyttöpäätetyöhön. Komitea muistuttaa psykososiaalisia riskitekijöitä koskevista huomioista, jotka 
se on esittänyt aiemmassa lausunnossaan. 
 
Komitea panee kiinnostuneena merkille, miten komissio aikoo edistää hyvinvointia työssä.  
 
Komitea suosittaa valmistelevassa lausunnossaan erityisesti avoimen koordinointimenetelmän 
hyödyntämistä. Komitea olisi toivonut asialle vahvempaa kannatusta. Jäsenvaltioita ei tulisi vain 
kannustaa saavuttamaan yhteiset selkeät tavoitteet vaan niiltä tulisi edellyttää sitä työtapaturmien ja 
työperäisten sairauksien vähentämiseksi. 
 
Komitea on hieman pettynyt siihen, että pk-yritykset on jätetty suhteellisen vähälle huomiolle. 
 
Tiedonannossa ei käsitellä lainkaan työperäisten sairauksien tunnustamista. Komitea korostaa 
työtapaturmia ja ammattitauteja koskevien tilastojen yhdenmukaistamisen merkitystä. 
 
Komitea kannattaa komission ajatusta perustaa riskienseurantaelin; erityistä huomiota tulisi 
kiinnittää uusien riskien arviointiin. 
 
Komitea kehottaa painokkaasti komissiota varmistamaan, että sen omassa hankintapolitiikassa 
noudatetaan työterveys- ja työturvallisuussäännöksiä. Toimeksiantoja tulisi antaa vain 
sopimuskumppaneille, jotka noudattavat työterveyden ja työturvallisuuden alalla voimassa olevia 
säännöksiä ja käytänteitä. 

 

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

 

• Työllisyystuki 
Esittelijä: Gustav Zöhrer (työntekijät – A) 

 

− Viite: EYVL C 88, 14.4.2002, s. 2 – CES 864/2002 
 

− Avainkohdat: 



- 12 - 

 

Greffe CES 165/2002 (fr,en,it→fi)SH/LV/ev …/… 

 
Komitea on pääosin tyytyväinen ehdotukseen, mutta esittää kuitenkin seuraavat huomiot: 

 

• Komitea katsoo, että myös suojatyötä koskeville hankkeille myönnetyn tuen tulisi kuulua 
ehdotetun asetuksen soveltamisalaan. Tällaista toimintaa ei voida rinnastaa kaupalliseen 
yritystoimintaan. 

• Komitea ehdottaa, että ehdotuksessa asetettaisiin sosiaalisten yritysten ja 
organisaatioiden saaman tuen intensiteetille yleinen 20 prosentin enimmäistaso. 

• Tulee ottaa huomioon mahdolliset muutokset, joita komission 3. huhtikuuta 1996 
antamaan suositukseen pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä tehdään 
asetuksen voimassaoloaikana. 

• Myös nuoret, joilla on jo ollut työsopimus vuorottelukoulutuksen yhteydessä, tulisi ottaa 
mukaan tarkasteluun. 

• Ehdotetut ikärajat ovat komitean mielestä liian jäykkiä. 

• Naisten työttömyysasteen laskemisessa sovellettava keskimääräinen kahden vuoden 
ajanjakso vaikuttaa liian pitkältä. 

• Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden määritelmä on liian rajoittava. 

• Tuen intensiteetin laskennassa tulee soveltaa nykyistä yksinkertaisempaa menetelmää. 
 

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

• Itsenäisten ammatinharjoittajien työterveys ja -turvallisuus 
Esittelijä: Christa Schweng (työnantajat – A) 

 

− Viite: KOM(2002) 166 lopullinen – 2002/0079 CNS – CES 863/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen siihen, ettei komissio ole esittänyt sitovaa välinettä. Se pahoittelee 
kuitenkin sitä, ettei komissio ole ottanut riittävästi huomioon itsenäisen ammatinharjoittajan ja 
palkatun työntekijän eroa. Komitea on sitä mieltä, että itsenäiset ammatinharjoittajat tulisi sisällyttää 
työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltamisalaan vain silloin, kun he voivat toiminnallaan 
saattaa palkattuja työntekijöitä vaaraan. 
 
Lisäksi komitea muistuttaa, että jäsenvaltioiden voimaan saattamassa puitedirektiivissä 89/391 
säädetään työnantajien ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Puitedirektiivissä ei voitaisi 
jaotella selkeästi oikeuksia ja velvollisuuksia, jos itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluisivat sen 
soveltamisalaan. 
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Olisi toivottavaa, että neuvoston suosituksessa esitettäisiin lainsäädäntätoimien ohella myös 
toimenpiteitä, joiden avulla parannettaisiin itsenäisten ammatinharjoittajien tietoisuutta omasta 
turvallisuudestaan ja terveydestään. 
 
Komitea kannattaa suosituksia, jotka koskevat itsenäisten ammatinharjoittajien mahdollisuutta 
saada tarvittavat tiedot tiettyjen palvelujen ja elimien kautta. Komitea on tyytyväinen myös 
suosituksiin, jotka koskevat täydennyskoulutukseen osallistumista. 

 

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

 
 

• Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan 
Esittelijä: Miguel Cabra de Luna (muut eturyhmät – E) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto– CES 853/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea esittää seuraavia konkreettisia ehdotuksia vammaisten integroimiseksi yhteiskuntaan: 
 
– Perustetaan EU:n tasoinen vammaisia koskeva toimintaohjelma. 
– Tuetaan avoimen koordinaatiomenetelmän käyttöönottoa vammaiskysymyksissä. 
– Vahvistetaan vammaisia edustavien organisaatioiden osallistumista kansalaisvuoropuheluun 

EU:n tasolla ja kutsutaan vammaisten sosiaalipalveluja tarjoavat hyväntekeväisyysjärjestöt ja 
säätiöt osallistumaan toimintaan. 

– Annetaan perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuva EU:n direktiivi, jossa tehtäisiin 
lainvastaiseksi vammaisten syrjintä kaikilla elämänaloilla. 

 
Vammaisten työllisyysasteen nostamiseksi komitea ehdottaa seuraavaa: EU:n jäsenvaltioiden tulisi 
varmistaa yhtäläistä kohtelua työpaikalla koskevan EU:n direktiivin täytäntöönpano. Euroopan 
komission tulisi ehdottaa työllisyyssuuntaviivojen nykyisen suuntaviivan 7 vahvistamista. Lisäksi 
EU:n tason työmarkkinaosapuolten tulisi tehdä uusia aloitteita vammaisten työllistämiseksi. Julkisia 
hankintoja koskevia EU:n direktiivejä tulisi muuttaa siten, että julkisille viranomaisille annetaan 
mahdollisuus ottaa vammaisten työllistäminen hankintasopimuksen myöntämisperusteeksi. Yhteisön 
työvoimatutkimukseen tulisi sisällyttää pysyvästi tietoa vammaisten työmarkkinatilanteesta. 
 
Komitea sitoutuu näin ottamaan vammaiskysymykset osaksi kaikkea toimintaansa. Lisäksi se aikoo 
osallistua aktiivisesti Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 arviointiin. 
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– Yhteyshenkilö: Susanne Johansson 
 (puh. +32 2 546 9619 – sähköposti: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Perheenyhdistäminen 
Esittelijä: Dario Mengozzi (muut eturyhmät – I) 

 

− Viite: KOM(2002) 225 lopullinen –1999/0258 CNS – CES 857/2002 
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− Avainkohdat: 
 

Komission uudessa ehdotuksessa säädetään tiukempia menettelytapoja kuin aiemmin ehdotetussa 
direktiivissä. Muutokset kuvastavat neuvostossa käydyissä keskusteluissa esiin nousseita 
pääajatuksia. 
 
Seuraavat ehdotetuista muutoksista ovat vaikutuksiltaan merkittävimmät: 
 
– Perheenkokoajalla on oltava "perusteltu mahdollisuus saada pysyvä oleskeluoikeus".  
– Jäsenvaltio voi säädetyn poikkeuksen perusteella tutkia, täyttääkö jo 12 vuotta täyttänyt lapsi 

"integroitumisperusteet, jos jäsenvaltion voimassaolevassa lainsäädännössä säädetään 
tällaisesta tutkimuksesta tämän direktiivin hyväksymisajankohtana". 

– Perheenyhdistämistä koskevan hakemuksen käsittelyaika on pidennetty kuudesta yhdeksään 
kuukauteen. 

– Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hakija on asunut laillisesti niiden alueella tietyn ajanjakson, joka 
voi olla enintään kaksi vuotta. 

– "Perhesiteet" voidaan tutkia (5 artiklan 2 kohta) haastattelujen sekä jäsenvaltion tarpeelliseksi 
katsomien muiden tutkimusten avulla. 

– Seuraamuksia ja muutoksenhakua koskevassa luvussa pidetään hyväksyttävänä vaatia unionin 
ulkopuolisen maan kansalaiselta moraalisesti moitteetonta käytöstä.  

 
Komitea vastustaa vuonna 1999 ehdotettuun tekstiin tehtyjä huomattavia muutoksia. Se ei 
kuitenkaan anna ehdotuksesta muodollisesti kielteistä lausuntoa vaan pikemminkin toivoo, vaikka ei 
olekaan vakuuttunut siitä, että muutetusta ehdotuksesta päästään nopeasti yhteisymmärrykseen ja 
että direktiiviehdotus hyväksytään lopullisesti. 
 

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

• Sosiaalisen toimintaohjelman toteuttamista koskeva tulostaulu 
Esittelijä: Jean-Michel Bloch-Lainé  (muut eturyhmät – F) 

Apulaisesittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 
 

− Viite: KOM(2002) 89 lopullinen – CES 856/2002 
 

− Avainkohdat: 
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Komitea aikoo osallistua aktiivisesti toimintaohjelman väliarviointiin vuonna 2003, johon ei enää ole 
pitkälti aikaa. Komitea haluaa tässä yhteydessä painottaa seuraavia seikkoja: 
 
Köyhyyden moniulotteisen luonteen tunnustaminen on merkittävä edistysaskel. Tällä tiellä on 
kuitenkin tarpeen mennä vieläkin pidemmälle. Perimmäisenä tavoitteena tulee olla kaikkien 
perusoikeuksien täyttyminen. On toivottavaa, että Euroopan unionissa suhtauduttaisiin entistä 
avoimemmin ja luovemmin turvapaikkaoikeuksiin ja maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin ja että 
laajentumisen sosiaalipoliittisiin vaikutuksiin kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota. Tulostaulussa 
ei kaikilta osin kiinnitetä riittävästi huomiota rooliin, joka voittoa tavoittelemattomilla yksityisillä 
sosiaalipalveluilla on yleisen edun edistämisessä Euroopassa. Sosiaalisen toimintaohjelman 
toteuttamiseksi on kuultava niin kutsuttujen syrjäytyneiden muodostamia ja johtamia ryhmittymiä. 
Työttömyyttä ja syrjäytymistä koskevien sekä alueellisten erojen osalta komitea korostaa tarvetta 
vahvistaa työllisyyspolitiikan ja aluepolitiikan välistä synergiaa. Lisäksi se muistuttaa, että on 

tarpeen, niin vaikea tehtävä kuin se onkin, pyrkiä luomaan laatua koskevia indikaattoreita. 
 

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

• Sokrates-toimintaohjelman muuttaminen 
Esittelijä: Giannino Bernabei (työnantajat – I) 

 

− Viite: KOM(2002) 193 lopullinen – CES 854/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea pitää myönteisenä ehdotettua teknistä muutosta, joka koskee Sokrates-ohjelmaan 
kuuluville hankkeille myönnettäviä tukia. Sen lisäksi, että päätöstä tarkistetaan, jotta 
yksinkertaistamis- ja suhteellisuusperiaatteita voitaisiin soveltaa yhteisrahoitusta koskeviin 
säännöksiin, komitea kehottaa komissiota kiinnittämään asianmukaisesti huomiota seuraaviin 
näkökohtiin: 1) On varmistettava, että hajautetut toimet ovat yhtenäisiä , koordinoituja ja avoimia 
laajentuneessa unionissa. 2) On parannettava tiedotusta ja tulosten levittämistä. 3) On lisättävä ja 
parannettava synergiaa yhteisön muiden ohjelmien kanssa. 4) On varmistettava uusien 
indikaattoreiden, standardoinnin, tietojen vertailukelpoisuuden, seurannan ja valvonnan toimivuus 
asianmukaisten arvioiden toteuttamiseksi ilman tuensaajien kannalta tarpeettomia ja haitallisia 
hallintokiemuroita. 5) On kevennettävä ja nopeutettava menettelyitä etenkin, kun otetaan huomioon, 
että maksettavat tukisummat ovat usein hyvin vaatimattomia.  

 

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

*          * 
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6 ELINTARVIKKEET JA MAATALOUS 
 
 

• Maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja 
Esittelijä: José Manuel de las Heras Cabañas (muut eturyhmät – E) 

 

− Viite: KOM(2002) 139 lopullinen – 2002/0066 CNS – CES 845/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea kannattaa SMM/SAN-merkintöjen suojajärjestelmien vahvistamista ja pitää sitä 
tehokkaana keinona suojella kuluttajan oikeuksia sekä vastauksena kuluttajien oikeutettuihin 
toiveisiin saada turvallista ja laadukasta ravintoa. 
 
Komitean mielestä nimitystä on estettävä käyttämästä vilpillisesti, ja se kehottaa komissiota ja 
neuvostoa vahvistamaan valvontaa koskevia säännöksiä. Komitea kehottaa komissiota laatimaan 
mahdollisimman purevan strategian vahvistamaan SMM:ien ja SAN:ien suojaa TRIPS-sopimusten 
yhteydessä, jotta maininnat vastaisivat yhteisön markkinoilla vallitsevaa suojaa ja vaatimuksia. 

 
Komitea katsoo, että asetuksen 2081/92 liitteeseen II voitaisiin mainiosti lisätä muita 
maataloustuotteita, jolloin tuettaisiin mahdollisimman monia maaseutualueita. 
 
Komitea kannattaa komission ehdottamia uusia muutoksia, joiden tarkoituksena on suojata 
eurooppalaisten nimitysten kansainväliset oikeudet. Näin kaikki WTO:n jäsenet voivat tehdä 
väitteen rekisteröintiä vastaan, ja ristiriidat voidaan torjua. 
 
On luonnollista toimia vastavuoroisesti ja ehdottaa, että yhteisön ulkopuolisten maiden tuotteet 
voidaan rekisteröidä yhteisön markkinoilla, jos omat tuotteemme saavat samanlaisen suojan 
yhteisön ulkopuolella. 

 

Lopuksi komitea korostaa, että on tärkeää tehdä tunnetuksi SAN- ja SMM-tuotteita. 
 

– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Muuntogeenisten organismien siirrot valtioiden rajojen yli 
Esittelijä: José Maria  Espuny Moyano (työnantajat – E) 
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− Viite: KOM(2002) 85 lopullinen – 2002/0046 CNS – CES 846/2002 
 

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

• Öljy- ja kuitukasvien siementen pitäminen kaupan 
Esittelijä: Jean-Claude Sabin (muut eturyhmät – F) 

 

− Viite: KOM(2002) 232 lopullinen – 2002/0105 CNS – CES 847/2002 
 

– Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
 (puh. +32 2 546 9454 – sähköposti: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 

7 YMPÄRISTÖ, ENERGIA JA TUTKIMUS 
 
 

• Energiahuolto ja tutkimustarpeet 
Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – D) 

 

− Viite: lisälausunto – CES 838/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Edullisen, ympäristöystävällisen ja kestävän energiahuollon varmistaminen EU:ssa kuuluu 
Lissabonin, Göteborgin ja Barcelonan Eurooppa-neuvosto -kokousten keskeisiin päätöksiin. 
 
Komitea kehottaa komissiota painokkaasti laatimaan mahdollisimman nopeasti yhdennetyn 
eurooppalaisen energiatutkimusstrategian, josta voidaan tuonnempana johtaa kattava ja 
johdonmukainen yhteisön energiatutkimusohjelma. 
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Tutkimusohjelman tulisi kattaa sekä kaikki käyttäjäryhmät – kuten kotitaloudet, rakennukset, 
teollisuus ja liikenne – että myös erilaiset huolto-, muunto-, jakelu- ja soveltamistekniikat, energian 
säästäminen ja uusien lähestymistapojen kehittäminen mukaan lukien. 
 
Komitea kehottaa kuitenkin myös jäsenvaltioiden hallituksia, teollisuutta ja tutkimuslaitoksia 
osallistumaan eurooppalaiseen strategiaan ja energiatutkimusohjelmaan. 
 

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

• Ympäristövastuu 
Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – E) 

 

− Viite: KOM(2002) 17 lopullinen – 2002/0021 COD – CES 868/2002 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea suhtautuu myötämielisesti tehokkaaseen ja ennaltaehkäisevään 
ympäristövastuujärjestelmään, sillä sen avulla voidaan edistää ympäristösäännösten noudattamista. 
Nykyisin ne jäävät usein huomiotta. 
 
Komitea esittää huomautuksia ehdotuksen puutteista. Ne koskevat etenkin soveltamisalaa, 
biologiselle monimuotoisuudelle aiheutuneiden vahinkojen rajoittamista koskemaan vain vahinkoja 
Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla sekä poikkeusten myöntämistä saman alan 
kansainvälisten sopimusten perusteella. 

 
Lisäksi komitea kehottaa parantamaan käsitteiden "biologinen monimuotoisuus" ja "oikeutettu 
yksikkö" määritelmiä sekä toteuttamaan ympäristövastuuta, ympäristövahinkoja ja viranomaisten 
välistä toimivaltajakoa koskevia toimia päällekkäisyyksien ja kasautumisen välttämiseksi. 
 
Komitea pelkää sen, että ympäristövastuuvakuutusta ei ole pakko ottaa, heikentävän ehdotuksen 
tehoa. Se ehdottaa sellaisten valtio- tai aluekohtaisten rahastojen perustamista, joihin kerättäisiin 
ehdotetun direktiivin liitteessä I lueteltujen direktiivien noudattamatta jättämisestä perityt sakot. 

 

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

• Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat 
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Esittelijä: Alexander-Michael von Schwerin (työntekijät – D) 
 

− Viite: KOM(2001) 775 lopullinen – 2001/0311 COD – CES 865/2002 
 

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

• Osallistumissäännöt – kuudes tutkimuspuiteohjelma (Euratom) 
Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – F) 
 

− Viite: KOM(2001) 823 lopullinen/2 – 2001/0327 CNS – CES 867/2002 
 

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

• Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti 
Esittelijä: Georgios Sklavounos (muut eturyhmät – EL) 
 

− Viite: KOM(2001) 803 lopullinen – 2002/0026 ACC – CES 844/2002 
 

– Yhteyshenkilö: Nikolaos Pipiliagkas 
 (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Radioaktiivista ainetta sisältävien lähteiden valvonta 
Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – D) 
 

− Viite: KOM(2002) 130 lopullinen – CES 843/2002 
 

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

* 
 

*          * 
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8 LIIKENNEPOLITIIKKA 
 
 

• Valkoinen kirja – Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010 
Esittelijä: Gabriel García Alonso (työnantajat – E) 

 

− Viite: KOM(2001) 370 lopullinen – CES 869/2002 
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− Avainkohdat: 
 

ETSK pitää liikennepolitiikkaa koskevaa valkoista kirjaa mielenkiintoisena, mutta kritisoi sitä, että 
niin alueellisia kuin taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöön liittyviä, kulttuurisia jne. ongelmia ja niihin 
ehdotettuja ratkaisuja käsitellään liian yhdenmukaisesti. Viidessätoista jäsenvaltiossa vallitsevat 
tilanteet ja olosuhteet vaihtelevat, ja kutakin niistä on käsiteltävä omalla tavallaan. Lisäksi komitea 
katsoo seuraavaa: 

 
– Liikennemuotojen käytön tasapainottamiseksi ehdotetuilla toimilla ei saa vääristää kilpailua. 

Tästä huolimatta ETSK kannattaa "säännellyn kilpailun" periaatteen soveltamista yleistä 
taloudellista etua koskeviin palveluihin ja siten myös joukkoliikenteeseen eri muodoissaan. 

– Tavarakuljetuksilla on strategista merkitystä valtioiden kehitykselle ja taloudelliselta 
suorituskyvyltään heikkojen ja eristyksissä olevien vuoristo-, saari- ja ulkoalueiden 
tavarantoimituksille. Sisällytettäessä liikennettä kestävän kehityksen strategiaan tavoitteena 
tulee olla kysynnän suuntaaminen alihyödynnettyihin, turvallisempiin ja ympäristö-
ystävällisempiin liikennemuotoihin, jotta liikennemuotojen käyttö saadaan jaettua tasaisemmin. 

– Joukkoliikenteen merkitystä henkilöiden liikkuvuudelle ei korosteta riittävästi. On pyrittävä 
edistämään yksityisautoilulle vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttöä sen sijaan, että 
rangaistaan yksityisautoilua. 

– Komission tulisi kirjata liikenteen energiatehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen 
liikennepolitiikan ja toimintaohjelmien tavoitteisiin. Mahdollisesti hyväksyttävät konkreettiset 
toimet voisivat koskea nykyistä tehokkaampien raskaiden ajoneuvojen ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöä. 

 

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

• Intermodaalinen ohjelma / Marco Polo 
Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – F) 
 

− Viite: KOM(2002) 54 lopullinen – 2002/0038 COD – CES 842/2002 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa ehdotusta Marco Polo -ohjelmaa koskevaksi asetukseksi, mutta katsoo, että 
ohjelmaa tulee täydentää mm. seuraavilla käytännönläheisillä kannustustoimilla: 
 
– Vahvistetaan sosiaalilainsäädännön valvontaa ja korotetaan rikkomuksista aiheutuvia sakkoja. 
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– Rahoitetaan julkisista varoista liikennemuotosiirtymän perusrakenteita. 
– Vaaditaan alan toimijoilta sitoutumista uusien palvelujen varmistamiseen. 
– Annetaan jo nyt säännökset, jotka mahdollistavat ohjelman pidentämisen vuoteen 2010. 
– Annetaan käynnistettyjen toimien jatkuva seuranta hallintokomitean tehtäväksi. 
– Varataan mahdollisuus ottaa huomioon lentoliikennettä ja putkilinjoja koskevat toimet.  
– Hyväksytään paikallisia toimia sisältävät hankkeet, vaikka ne toteutettaisiin ainoastaan yhden 

jäsenvaltion alueella, jos niiden vaikutuksista on hyötyä kansainväliselle liikenteelle. 
– Laaditaan kaikille käyttäjille eurooppalainen opas multimodaalikeskuksista ja niiden 

ominaisuuksista. 
 

Komitea korostaa, että Marco Polo -ohjelman tavoitteiden saavuttaminen eli tieliikenteen 
ruuhkautumisen estäminen ja ympäristön ottaminen entistä paremmin huomioon Euroopan koko 
liikennejärjestelmässä edellyttää kokonaisvaltaista politiikkaa tiettyjen talouden käytäntöjen 
muuttamiseksi sekä lisärahoitusta. 

 

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

• Toimintaohjelma yhtenäinen ilmatila – Yhtenäisen ilmatilan 
toteuttaminen 
Esittelijä: Bill Tosh (työnantajat – UK) 
 

− Viite:  KOM(2001) 123 lopullinen – 2001/0060 COD ja  
 KOM(2001) 564 lopullinen – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2002 

 

− Avainkohdat: 
 

ETSK:n mielestä komission ehdotuksissa on vielä runsaasti yksityiskohtia, joita on hiottava. 
Erityistä huomiota on vielä kiinnitettävä uuden puitejärjestelmän tarkkaan toimintaan, 
kuulemisjärjestelyihin ja tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan. 

 
Komitea katsoo seuraavaa: 

 

• Ilmatilan kapasiteetin optimointi edellyttää kiitotiekapasiteetin ja muiden maapalvelujen 
perusrakenteiden kehittämistä siten, että paikalliset ympäristövaikutukset minimoidaan. 

• Ehdotusten jokaisesta osasta tulisi pysyvästi ilmetä se perusehto, että turvallisuus menee 
tärkeysjärjestyksessä ehdotusten muiden osien edelle. Tätä tavoitetta varten laadittaneen 
jatkuvasti tarkistettavat standardit, joita noudatetaan myös rahoituksen järjestämisessä. 
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• Yhteisön tulee asettaa käyttöön riittävät välineet huipputasoisen tutkimus- ja 
kehityspanoksen tarjoamiseksi, jotta voidaan varmistaa tällaisten osaamiskeskusten 
muodostuminen ja niiden toiminnan jatkuminen. 

• Ilmatilan käyttäjien laskutusjärjestelmän tulee olla avoin. Siten varmistetaan kannusteet, 
jotka rohkaisevat kysyntää vastaaviin investointeihin. 

• Eurooppalaisen sääntelyviranomaisen tulee varmistaa, että maksujärjestelmässä otetaan 
huomioon ja palkitaan sijoittajien panostus, kohdistuipa se mihin tahansa ketjun osaan. 

 

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

• Lennollepääsyn epääminen 
Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK) 
 

− Viite: KOM(2001) 784 lopullinen – 2001/0305 COD – CES 840/2002 
 

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

• Yhteisön ulkopuolisten maiden ilma-alusten turvallisuus 
Esittelijä: Sergio E. Santillán Cabeza (työntekijät – E) 
 

− Viite: KOM(2002) 8 lopullinen – 2002/0014 COD – CES 841/2001 
 

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

* 
 

*          * 
 

9 INSTITUTIONAALISET ASIAT – HALLINTOTAPA 
 
 

• Komission avustavia komiteoita koskevat säännökset 
Yleisesittelijä: Bernardo Hernández Bataller (E–III) 
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– Viite:  KOM(2001) 789 lopullinen – 2001/0313 AVC 

2001/0314 COD 
2001/0315 CNS 
2001/0316 CNS – CES 861/2002 
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− Avainkohdat: 
 

Komission ehdotuksen tarkoituksena on harmonisoida ja yksinkertaistaa neuvoa-antavia 
menettelyjä (komiteamenettelyä). 

 
Komitea korostaa komission ehdotuksen merkitystä tärkeänä askeleena kohti koordinoitua 
strategiaa, jolla yksinkertaistetaan yhteisön säännöstöä ja parannetaan yhteisön hallintokykyä. 

 
Komitea ehdottaa, että 

 
– Euroopan parlamenttiin sovellettava tiedotusmenettely laajennetaan koskemaan ETSK:ta 
– neuvoa-antaville komiteoille, jotka avustavat komissiota ja joihin osallistuu 

kansalaisyhteiskunnan edustajia, annetaan tietoa niiden kulloistenkin vastuualueiden mukaisesti.  
 

– Yhteyshenkilö: Fritz Rath 
 (puh. +32 2 546 9250 – sähköposti: fritz.rath@esc.eu.int) 
 

 


