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1 LISSABONIN STRATEGIA JA TALOUS- JA 
SOSIAALIPOLITIIKKOJEN KOORDINOINTI 

 
• Rakenneuudistusten arviointi 
  
– Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – FR) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1406/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea korostaa ensinnäkin tarvetta vahvistaa unionin kansalaisten luottamusta Lissabonin 
tavoitteisiin ja hälventää epäilyksiä näiden tavoitteiden merkityksestä ja niistä maksettavasta 
yhteiskunnallisesta hinnasta. Olisi täsmennettävä selkeämmin, että unioni voi perustellusti tähdätä 
siihen, että se hyötyy ensimmäisenä maailman suurimmista markkinoista ja että suunnitellut 
uudistukset ovat avoimessa taloudessa eurooppalaisen kehitysmallin tulevaisuuden edellytys. 
 
Komitea pitää valitettavana, ettei ole saatu aikaan euron käyttöönottoon tiiviisti liittyvää 
talouspolitiikkaa. Tähän asiantilaan olisi saatava muutos viipymättä, ja olisi myös aloitettava 
Lissabonin kilpailukykytavoitteiden mukainen veropolitiikan lähentäminen. 
 
Komitea katsoo, että yhteismarkkinoita ei vielä ole läheskään toteutettu niiden laajentumisesta 
huolimatta. Yhteismarkkinoiden identiteettiä, koheesiota ja turvallisuutta olisi vahvistettava. 
 
Komitea on myös huolestunut siitä, että unioni on myöhässä tutkimuksen alalla, vaikka kilpailukykyä 
koskeva Lissabonin strategian mukainen tavoite nojautuu tietoon perustuvan talouden tuomiin 
hyötyihin. 
 
Komitea korostaa eri rakenneuudistusten keskinäistä vuorovaikusta, mutta tuo esiin niiden 
toteuttamisasteessa ilmenevät suuret maakohtaiset eroavaisuudet eri aloilla: markkinoiden 
avaaminen, rahoituksen saatavuus, julkisen talouden tasapaino, kannustaminen innovointiin, 
työmarkkinoiden joustavuus, sosiaalisen suojelun nykyaikaistaminen, koulutuksen kehittäminen, 
lainsäädännön yksinkertaistaminen ja kestävän kehityksen vahvistaminen. Komitea toteaa myös, 
että uudistuksissa on edistytty paremmin niissä maissa, jotka ovat noudattaneet vakaussopimuksen 
vaatimuksia. Komitea korostaa tarkemman jäsenvaltiokohtaisen tiedon hankkimisen tärkeyttä ja 
ehdottaa, että Europa-verkkosivuille lisättäisiin tietokanta, jossa esiteltäisiin Lissabonin strategian 
mukaisiin uudistuksiin liittyviä parhaita käytäntöjä. 
 
Komitea pitää välttämättömänä, että unionin kilpailukyvyn kannalta tarvittavista rakenne-
uudistuksista keskustellaan eri tasoilla enemmän. Olisi myös varmistettava, että rakenneuudistukset 
ymmärretään paremmin ja niiden toteuttaminen jaetaan tarkoituksenmukaisemmin poliittisten 
päättäjien ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä. Kun vaikea taloudellinen tilanne ja 
sosiaaliset olosuhteet otetaan huomioon, uudistusten vaikutusten tehokkuus ja siten niiden 
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menestyminen tai epäonnistuminen riippuvat ratkaisevasti siitä, päättävätkö poliittiset johtajat niistä 
ainoastaan "ylätasolla" laein ja asetuksin, vai tukevatko ja välittävätkö taloudelliset ja sosiaaliset 
toimijat niitä "alatasolla" päätöksentekijöiden sopimuskumppaneina ja ruohonjuuritason 
aloitteentekijöinä. 

 
– Yhteyshenkilö: Alberto Allende 

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

• Koordinoinnin selkeyttäminen sosiaalisen suojelun alalla 
  
– Esittelijä: Wilfried Beirnaert (työnantajat – BE) 
 
– Viite: KOM(2003) 261 lopullinen – CESE 1395/2003 
 
– Avainkohdat: 
 

Komitea toteaa, että jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkojen koordinaation periaate on kirjattu unionin 
perustuslakiluonnokseen, mutta pitää yhtä tärkeänä laajentaa sitä poliittisella tahdolla antaa 
koordinaatiolle todellinen sisältö. 
 
Tiedonannossa pyritään vahvistamaan Lissabonin strategian sosiaalista ulottuvuutta ja lisäämään 
näin sosiaalisen suojelun nykyaikaistamisen ja parantamisen osa-alueen poliittista painoarvoa, mikä 
on komitean mielestä on erityisten myönteistä. 
 
Komitean mielestä on erityisesti pidettävä huolta siitä, että eri prosessien yhdistäminen yhdeksi 
kokonaismenetelmäksi ei tapahdu sosiaalisen osallisuuden, eläkejärjestelmän ja terveydenhuollon 
asiakokonaisuuksien erityispiirteiden kustannuksella. Kussakin asiakokonaisuudessa on nimittäin 
erityishaasteensa. Ne edellyttävät erityisiä  keskustelukumppaneita ja vaativat erityistavoitteiden 
asettamista.  
 
On olennaista, että laatimalla pelkästään yksi kertomus varmistetaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämistä koskevissa kansallisissa toimintasuunnitelmissa ja eläkkeitä koskevissa kansallisissa 
strategiaraporteissa tehtyjen sitoumusten asianmukainen seuranta ja säilytetään myös saavutettu 
dynamiikka. 

 
– Yhteyshenkilö: Alan Hick 

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

2 TERVEYS JA SOSIAALINEN SUOJELU 
 

• Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus 
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– Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 441 lopullinen – 2003/0174 COD – CESE 1394/2003 
 
– Avainkohdat: 
 

Tartuntatautien sekä muiden vakavien terveysuhkien valvomiselle on laadittava systemaattinen ja 
jäsennetty lähestymistapa. Ne osoittavat, miten tärkeää on ottaa huomioon ennaltaehkäisy. Tämä 
ilmenee asianmukaisesti myös keskuksen nimestä ja toimeksiannosta. 
 
Elintarvikealalla on kärsitty lukuisista peräkkäisistä, yleisiä ja vakavia terveysuhkia aiheuttaneista 
kriiseistä (BSE, Creutzfeldt-Jacobin tauti, scrapie ja lintuinfluenssa). 
 
Myös ympäristöön liittyy vakavia, epidemian kaltaisia terveyskriisejä, sillä asbestista ja kemiallisille 
aineille altistumisesta johtuvat sairaudet ja kuolemantapaukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti, 
saasteet aiheuttavat lisääntyvästi hengitystiesairauksia, ja helle – eli ilmaston lämpeneminen – on 
johtanut lukuisiin kuolemantapauksiin. Tällaisten uusien terveyskriisien ehkäisy ja valvonta 
edellyttävät, ettei tyydytä vain tartuntatauteja varten soveltuvaan epidemiologiseen malliin, 
semminkin kun näidenkin tautien yhteydessä korostuvat ympäristötekijät. Tällaiset kriisit osoittavat, 
että on tärkeää tutkia erilaisten vakaviakin tauteja ja terveyskriisejä mahdollisesti aiheuttavien 
vaaratekijöiden kumuloitumista ja yhteisvaikutuksia. Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisella 
keskuksella tulee olla asianmukaiset valmiudet ja välineet tällaisten monimutkaisten mekanismien, 
kuten kumuloitumisen ja yhteisvaikutusten, analysoimiseksi. 

 
Euroopan komissio on reagoinut nopeasti SARSin aiheuttamaan kansainväliseen 
kansanterveydelliseen kriisiin. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa tämänkaltaiset uhat 
lisääntyvät ja esiintyvät monissa muodoissa: ne voivat olla esimerkiksi kemikaali-, ilmasto- tai 
mikrobiperäisiä. Resistenssi hoitoja kohtaan vakavoittaa uhkia entisestään; tästä ovat esimerkkeinä 
tuberkuloosi, AIDS, malaria ja verenvuotokuumeet. 
 
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustaminen on kannustava merkki 
perustamissopimuksen 152 artiklassa määritellyn Euroopan unionin kansanterveyspolitiikan 
vahvistamisesta, joka on sisällytetty myös hallitustenväliselle konferenssille esitettyyn 
perustuslakiluonnokseen. 

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

 

• Asetusten 1408/71 ja 574/72 ajankohtaistaminen – sosiaaliturva 
 
Esittelijä: Peter Boldt (työntekijät – FI) 

 
– Viite: KOM(2003) 378 lopullinen – 2003/0138 COD – CESE 1399/2003 
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– Avainkohdat: 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotukseen molempien asetusten muuttamisesta. Komitean 
lähtökohta on, että asetuksiin 1408/71 ja 574/72 tehtävät muutokset voidaan sisällyttää mainitut 
asetukset kattavaan kokonaisuudistukseen. 
 
–  Yhteyshenkilö: Alan Hick 
   puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti alan.hick@esc.eu.int 

 

3 YMPÄRISTÖTALOUS 
 
• Ympäristöteknologiaa koskeva toimintasuunnitelma 

 
– Esittelijä: Staffan Nilsson (muut eturyhmät – SE) 
 
– Viite: KOM(2003) 131 lopullinen – CESE 1390/2003 
 
– Avainkohdat: 
 

ETSK tukee komission pyrkimyksiä laatia aiheesta unioninlaajuinen aloite sekä kehittää ja tukea 
ympäristöteknologiaa neljässä aihepiirissä. Komitea kannattaa myös ympäristöteknologian 
määritelmän laajentamista siten, että ympäristöteknologian katsotaan sisältävän sekä osaamista ja 
tutkimusta että uusia tuotantomenetelmiä.  
 
ETSK katsoo, että ympäristöteknologiasta voidaan kehittää strategisesti tärkeä liiketoiminta-ala, jos 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä vahvistetaan Lissabonin strategian mukaisesti. Ympäristö-
teknologian kehittämistä ja kaupallista hyödyntämistä on edistettävä erimuotoisin tukitoimin eikä 
asettamalla taloudellisia tai oikeudellisia vaatimuksia, jotka voivat haitata vientiä ja johtaa tuotannon 
siirtymiseen unionin rajojen ulkopuolelle. Julkisia hankintoja tehtäessä voidaan tuotteille ja palveluille 
asettaa jo nyt ympäristövaatimuksia. Myös pienyrityksiä koskevien ongelmien ratkaisemista sekä 
ympäristöteknologian edistämistä pienessä mittakaavassa on tuettava esimerkiksi investointitukea 
myöntämällä. ETSK ehdottaa, että komissio osoittaa kenen tai minkä tahon puoleen yksittäiset 
yritykset voivat kääntyä sellaisten oikeudellisista puitteista tai viranomaisten toiminnasta johtuvien 
esteiden selvittämiseksi, jotka aiheuttavat ympäristön tilan heikentymistä. 
 
Jätekysymykset tulee ratkaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa noudattaen siten, että ratkaisuja 
arvioidaan myös paikallis- tai aluetason näkökulmasta. Puhtaan veden saatavuus on turvattava 
ensisijaisesti estämällä veden pilaantuminen. Ympäristöteknologian avulla päästöjen puhdistamista 
voidaan tehostaa lyhyellä aikavälillä. Elinkaarianalyysejä tulee käyttää sen arvioimiseen, johtaako 
uuden ympäristöteknologian käyttö ympäristöhyötyihin. ETSK huomauttaa, että on edelleen esteitä, 
jotka haittaavat biopolttoaineen vakaata tuotantoa pitkällä aikavälillä. 
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–  Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
    puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti johannes.kind@esc.eu.int 
 
 

4 MATKAILU 
 

• Matkailun uudet muodot 
 

– Esittelijä: Juan Mendoza (työntekijät – ES) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1384/2003 
 
– Avainkohdat: 
 

ETSK esittää lausunnossaan kestävän matkailun kymmenen näkökohtaa, joiden pohjalta on laadittu 
sata toiminta-aloitetta. Kyseiset näkökohdat ovat seuraavat: 
 
– matkailu ja matkailijat 

– matkailu ja työllisyys 

– matkailu ja yritykset: yritysten kilpailukyky ja sosiaalinen vastuu 

– matkailu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus: matkailun vaikutukset ja sosiaalinen tasapaino  

– matkailu ja pysyvyys: kausiluonteisuuden vähentäminen 

– matkailu, kulttuuri ja kulttuuriperintö 

– matkailu ja vammaisten mahdollisuudet 

– matkailu ja ympäristö  

– matkailu, rauha ja solidaarisuus  

– matkailu ja matkailualan toimijat. 
 
Lausunnon lopussa on aiheen taustoja käsittelevä liite. 

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

5 LIIKENNE JA ENERGIA 
 

• Euroopan ja Välimeren alueen energiaverkot 
 

– Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 1388/2003 
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– Avainkohdat: 

 
ETSK pitää energia -alan Euro-Välimeri-yhteistyötä oleellisena askeleena energian yleisen 
toimitusvarmuuden lisäämisessä. Komitea pitää näin ollen erittäin tervetulleena pyrkimyksiä 
Euroopan ja Välimeren alueen energiaverkkojen rakentamiseksi. ETSK on laatinut Euroopan 
komission varapuheenjohtaja Loyola de Palacion pyynnöstä valmistelevan lausunnon tästä laajasta 
hankkeesta ja esittää siinä joukon yksityiskohtaisia ehdotuksia, joilla on suuri merkitys projektin 
käytännön toteutuksessa. Ehdotukset koskevat erityisesti seuraavia haasteita: 
 
–  On määriteltävä konkreettisesti julkisen ja yksityisen sektorin tehtävät ja luotava asianmukaiset 
edellytykset niiden osallistumiselle (rahoitusedellytykset, käytettävissä olevat tukivarat, ulkomaisten 
sijoitusten määrän lisääminen, yhdenmukaistaminen, sääntelypuitteiden vakaus ja avoimuus jne.). 
–  On toteutettava uusia toimia, jotka perustuvat seuraaviin suuntaviivoihin: 
investointiensuojelusopimusten tekeminen, verotukselliset toimenpiteet, uusien rahoituspalvelujen 
kehittäminen jne. 
–  Pohjoisen ja etelän välisten hankkeiden ohessa on tehostettava samanaikaisesti eteläisten 
maiden välisiä yhteyksiä. 
–  On pyrittävä kestävien energiapoliittisten toimintalinjojen kehittämiseen. Toimintalinjoissa on 
korostettava järkevää energiankäyttöä ja uusiutuvien energiavarojen käytön edistämistä ja samalla 
parannettava energiasovellusten ympäristövaikutuksia. 
–  On huolehdittava julkisen palvelun velvoitteiden ja etenkin yleishyödyllistä julkista palvelua 
koskevan velvoitteen säilymisestä. 
–  On pyrittävä EU:n ja Välimeren alueen muiden maiden yhteisen kannan muodostamiseen 
kansainvälisissä foorumeissa. 

 
–  Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher 

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

• Tiedonanto merenkulun turvatoimista – alusten ja satamien 
turvatoimet 

 
– Esittelijä: Anna Bredima Savopoulou (työnantajat – EL) 
 
– Viite: KOM (2003) 229 lopullinen – 2003/0089 COD – CESE 1387/2003 
 
–  Yhteyshenkilö: Luis Lobo 

   puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti luis.lobo@esc.eu.int 
 

• Lähimerenkulku / intermodaaliset lastausyksiköt 
 
– Esittelijä: Eduardo Manuel Chagas  (työntekijät – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 155 lopullinen – 2003/0056 COD – CESE 1398/2003 
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–  Yhteyshenkilö: Luis Lobo 

   puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti luis.lobo@esc.eu.int 
 

• Sähköinen maksunkeruu 
 
– Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 132 lopullinen – 2003/0081 COD – CESE 1389/2003 
 
–  Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 

   puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 
6 MAAHANMUUTTO 
 
• Yhteistyöohjelma kolmansien maiden kanssa / siirtolaisuus 
 
– Esittelijä: Giacomina Cassina (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 355 lopullinen – 2003/0124 COD – CESE 1392/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
ETSK kannattaa edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkivän ohjelman laatimista ja toivoo, että unionin 
toimielimet hyväksyvät pikaisesti kyseisen välineen. 
 
Koska selkeästi määriteltyä viisumi-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa ei ole, ehdotusta 
maahanmuuttajien lähtömaiden kanssa toteutettavasta yhteistyöohjelmasta on vaikea tulkita 
selkeästi etenkin puhuttaessa eri toimien painopisteistä. 
 
Toinen ratkaisevan tärkeä seikka on mahdollisten maahanmuuttajien ammattikoulutus, jonka avulla 
sekä saataisiin ammattitaitoista työvoimaa EU:ssa toimiviin yrityksiin että autettaisiin konkreettisesti 
lähtömaita parantamaan kilpailukykyään, jotta ne kykenisivät houkuttelemaan ulkomailta suoria 
investointeja. 
 
Jotta voidaan tiedottaa selkeästi maastamuuton menettelytavoista, ETSK kehottaa ainakin ottamaan 
(edes kokeiluluonteisesti) ehdotuksessa suunniteltujen toimien ohella käyttöön Euresin kaltaisen 
järjestelmän, johon osallistuisivat sekä EU:n että maahanmuuttajien lähtömaiden 
työmarkkinaosapuolet. 
 

–  Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
   puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti pierluigi.brombo@esc.eu.int 
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7 TYÖOIKEUS  
 

• Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 
 
– Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: EYVL C 311, 14.12.2002, s. 16 – CESE 1401/2003 
 
–  Yhteyshenkilö: João Pereira Dos Santos 
   puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 

8 PK-YRITYKSET 
 

• Koulutukseen myönnettävä valtiontuki 
 
– Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: EUVL C 190, 12.8.2003 – CESE 1386/2003 
 
–  Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
   puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 
9 TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET 

 

• Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen 
 
– Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 46 lopullinen – 2003/0024 COD – CESE 1385/2003 
 
–  Yhteyshenkilö: Jakob Andersen 
   puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti jakob.andersen@esc.eu.int 
 
 
10 KOULUTUS 

 

• Koulutusalan organisaatioiden tukiohjelma 
 
– Esittelijä: Angel Panero Florez (työnantajat – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 273 lopullinen – 2003/0114 COD – CESE 1393/2003 
 



- 9 - 

 
Greffe CESE 203/2003 (fr,de,en,it,es→fi)MK/AS/ev .../... 

– Avainkohdat: 
 
Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta komitea tukee yleisesti päätösehdotuksessa mainittuja toimia. 
Suurinta osaa toimista on jo toteutettu, joten ohjelmaa kannattaa jatkaa. 
 
Komitea suhtautuu aina myönteisesti toimiin, joilla pyritään lujittamaan, parantamaan ja edistämään 
eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. 
 
Päätösehdotuksen lohkossa 1 mainittujen kaltaisten huomattavien organisaatioiden tukemiseen 
tähtäävät toimet ansaitsevat komitean erityismaininnan. Nämä laitokset tekevät tärkeää ja 
johdonmukaista työtä omilla erityisaloillaan, ja ne edistävät kansalaisille hyvin myönteisiä ja läheisiä 
arvoja, joita tarvitaan Euroopan yhdentymisprosessin tukemiseen. Tämän vuoksi komitea kannattaa 
niiden avustusten säilyttämistä, joita mainitut organisaatiot päätösehdotuksessa esitetyillä 
toimenpiteillä saavat. 
 
Komitea katsoo myös, että kansallisten oikeusviranomaisten koulutusta ja osaamista yhteisön 
oikeuden alalla on tuettava. 
 
Komitea toteaa, että tämä päätösehdotus kuuluu varainhoitoasetuksen soveltamisesta johtuvien 
seitsemän ehdotuksen ryhmään. Komitea kehottaa komissiota omaksumaan yhdenmukaisen 
tarkastelutavan laatiessaan tällaisia ehdotuksia erityisesti rahoituksen saatavuuden perusteiden 
osalta. 

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

11 TUTKIMUS 
 

• Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen erityisohjelman 
muuttaminen – eurooppalaisen tutkimusalueen lujittaminen 

 
– Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2003) 390 lopullinen – 2003/0151 CNS – CESE 1400/2003 
 
–  Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez 
   puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

12 ELINTARVIKETURVALLISUUS 
 

• Rehuhygienia 
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– Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2003) 180 lopullinen – 2003/0071 COD – CESE 1404/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 
   puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti robert.wright@esc.eu.int 
 
 
13 YMPÄRISTÖNSUOJELLU 

 

• Pysyvät orgaaniset yhdisteet 
 
– Yleisesittelijä:  Giacomina Cassina (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 331, 332, 333 lopullinen – CESE 1391/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@cesc.eu.int 
 
 
14 KALASTUS JA MAATALOUS 

 

• Kalastus / toimintasuunnan muuttaminen (Marokko) 
 
– Yleisesittelijä:  Eduardo Chagas  (työntekijät – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 437 lopullinen – 2003/157 CNS – CESE 1397/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@cesc.eu.int 
 

• Kalastus / Syrjäisestä sijainnista aiheutuvien lisäkustannusten 
tasoitusjärjestelmä 

 
– Yleisesittelijä:  Gabriel Sarró Iparraguirre  (muut ryhmät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 516 lopullinen – 2003/0202 CNS – CESE 1396/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@cesc.eu.int 
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• Verkosto maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen 
keruuta varten 

 
– Yleisesittelijä:  Frank Allen (muut ryhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2003) 472 lopullinen – 2003/0182 CNS – CESE 1405/2003 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@cesc.eu.int 
 
 

15 YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖN KODIFIOINTI JA 
YKSINKERTAISTAMINEN 

 

• Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastot  
 
– Yleisesittelijä:  Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 364 lopullinen – 2003/0126 COD – CESE 1402/2003 

 
– Avainkohdat: 
 

ETSK suhtautuu myönteisesti tilastoalan kehitykseen sekä komission ja jäsenvaltioiden suorittamaan 
tietojenkeruuseen, jonka avulla pyritään lujittamaan ja tarkkailemaan talous- ja rahaliiton kehitystä. 
 
Tällaisen tärkeän välineen yhteydessä tulee toteuttaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille 
suunnattu laaja tiedotuskampanja, jonka avulla levitetään tietoa uudesta asetuksesta sekä tietojen 
toimittamisesta ja käytöstä. 
 

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

16 VEROTUS 
 

• Alennetut alv-kannat 
 
– Yleisesittelijä:  Adrien Bedossa (muut ryhmät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 397 lopullinen – 2003/0169 CNS – CESE 1407/2003 
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– Avainkohdat: 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kannattaa ehdotusta neuvoston direktiiviksi direktiivin 
77/388/ETY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta.  
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että alv-kantojen 
vaikutukset kuluttajahintoihin ovat usein hyvin heikkoja ja enimmäkseen väliaikaisia. Nämä lukuisat 
eroavuudet merkitsevät ilman muuta askelta taaksepäin sisämarkkinoilla, kun otetaan huomioon 
toimenpiteen huomattavat budjettikustannukset. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on tyytyväinen suunnitelmiin laatia uusi liite H, jotta sitä 
voitaisiin järkeistää ja yksinkertaistaa. Uudesta liitteestä tulee ainoa normi alennettujen ja 
poikkeuksellisen alhaisten verokantojen sekä verovapautusten soveltamisalan määrittelyyn. 
 

– Yhteyshenkilö: Borbala Szij 
   puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti borbala.szij@esc.eu.int 

 

• Arvonlisävero/poikkeustoimenpiteet 
 
– Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003)335 lopullinen – 2003/0120 CNS – CESE 1409/2003 

 
– Avainkohdat: 

 
Komitea tukee komission ehdotusta, joka koskee neuvoston poikkeustoimenpiteistä tekemien 
virallisten päätösten hyväksymismenettelyn käynnistämistä. Komitea vaatii kuitenkin voimassa 
olevien poikkeusmenettelyjen rationalisointia. 
 
Komitea on samaa mieltä komission kanssa neuvoston vahvistamien soveltamistoimenpiteiden 
yhdenmukaistamisen tarpeellisuudesta ja kannustaa komissiota laatimaan uuden 
arvonlisäverokomiteaa koskevan ehdotuksen. 
 
Komitea vaatii siirtymistä määräenemmistöpäätöksiin arvonlisäveron alalla – poikkeuksena 
verotason asettaminen – siihen saakka kunnes eurooppalainen kompensaatiojärjestelmä otetaan 
käyttöön. 
 

– Yhteyshenkilö: Pawel Olechnowicz 
   puh. +32 (0)2 546 9972 – sähköposti pawel.olechnowicz@esc.eu.int 
 

• Yhteinen verojärjestelmä / emo- ja tytäryhtiöt 
 
– Yleisesittelijä:  Renata Polverini (työntekijät – IT) 
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– Viite: KOM(2003) 462 lopullinen – 2003/0179 CNS – CESE 1408/2003 

 
– Avainkohdat: 

 
Komitea kannattaa komission ehdotusta pyrkiä poistamaan ainakin osittain tytäryhtiön jakamaan 
voittoon kohdistuvaa kaksin- tai monikertaista verorasitusta siinä jäsenvaltiossa, jossa emoyhtiön 
kotipaikka tai pysyvä toimipaikka sijaitsee. 
 
Komitea on tyytyväinen myös siihen, että emo- ja tytäryhtiöitä koskevan direktiivin piiriin kuuluvien 
oikeushenkilöiden joukkoa laajennetaan nykyisestään. 
 

– Yhteyshenkilö: Borbala Szij 
   puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti borbala.szij@esc.eu.int 

 

• Välittömät ja välilliset verot / Toimivaltaisten viranomaisten 
keskinäinen apu 

 
– Yleisesittelijä:  Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: KOM(2003) 446 lopullinen – 2003/0170 CNS – CESE 1403/2003 

 
– Avainkohdat: 

 
ETSK on samaa mieltä komission kanssa siitä, että on luotava jäsenvaltioiden välinen tehokas 
tietojenvaihtojärjestelmä veropetosten ja veronkierron torjumiseksi. 
 
ETSK, joka ottaa huomioon voimassa olevat kansalliset menettelytavat ja poliittisen tahdon säilyttää 
kyseiset rakenteet, kannattaa ehdotettuja muutoksia lähentämistoimena ja – vaikkakin 
riittämättömänä – lisätoimenpiteenä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ajanmukaistamiseksi. 
 
ETSK käyttää tilaisuutta hyväkseen muistuttaakseen jälleen kerran voimassa olevan ja kaikkiin 
yhteisön verolainsäädäntöä koskeviin päätöksiin sovellettavan yksimielisyysperiaatteen aiheuttamista 
rajoituksista. Komitea painottaa, että kyseisestä periaatteesta on luovuttava ja ryhdyttävä 
soveltamaan määräenemmistöpäätöksiä. 
 

– Yhteyshenkilö: Pawel Olechnowicz 
   puh. +32 (0)2 546 9972 – sähköposti pawel.olechnowicz@esc.eu.int 

 
 

 
 


