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Komission jäsen Michel Barnier osallistui 10.–11. joulukuuta 2003 pidettyyn täysistuntoon ja käytti 
puheenvuoron koheesiopolitiikasta sekä hallitustenvälisestä konferenssista. Täysistuntoon osallistui 
myös järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajia tulevista uusista jäsenvaltioista. 
 
Täysistunto hyväksyi kolmen kvestorin esityksestä uudet jäsensäännöt 
 
 

1 LISSABONIN STRATEGIA JA TALOUS- JA SOSIAALI-
POLITIIKKOJEN KOORDINOINTI 

 

• Päätöslauselma Lissabonin strategiasta – ETSK 
 

– Viite: CESE 1698/2003 
 

− Avainkohdat: 
 
1. Komissio pyysi komiteaa esittämään kantansa edistysaskelista Lissabonin strategian 
täytäntöönpanossa. Komitea korostaa antamassaan päätöslauselmassa, että Lissabonin strategiassa 
asetetut tavoitteet, jotka liittyvät kansainväliseen kilpailukykyyn, talous-, sosiaali- ja ympäristöasioiden 
edistymiseen sekä kestävään kehitykseen, saavutetaan vain uudistamalla perinpohjaisesti strategian 
menetelmä, sen poliittis-institutionaalinen lähtökohta sekä tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät 
yhteistyövälineet. Komitean päätelmät perustuvat sen tekemiin huomioihin ja komitean lokakuussa 
järjestämässä laajassa konferenssissa esiin tulleisiin kysymyksenasetteluihin. 
 
2. Tilanteen korjaamiseksi komitea kehottaa noudattamaan dynaamisempaa lähestymistapaa. 
Toimielinten kannalta tämä tarkoittaa koordinoinnin tehostamista, jotta varmistetaan Euroopan 
talouskasvun elvyttäminen siten, että kiinnitetään asianmukaista huomiota taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
ympäristöseikkoihin, jotka ovat jatkuvasti vuorovaikutussuhteessa keskenään. Toisin sanoen 
lähtökohdaksi otetaan kestävä kehitys ja eurooppalaisen järjestelmän kilpailukyky.   
 
3. Päätöslauselmassa korostetaan myös työmarkkinaosapuolten kanssa käytävän ja niiden 
keskinäisen vuoropuhelun tärkeää merkitystä uudistusten toteuttamisessa niin unioni- kuin 
jäsenvaltiotasolla. Vuoropuhelun avulla pyritään etenkin vahvistamaan koulutusta, parantamaan 
työmarkkinoiden toimintaa ja sosiaaliturvajärjestelmiä sekä varmistamaan niiden kestävyys. 
 
4. Unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden todellisen sitoutumisen ohella Lissabonin strategian 
onnistuminen edellyttää, että 
 
− kansalaiset todella ymmärtävät, miksi strategian ymmärrettävyyttä ja uskottavuutta on 

vahvistettava, ja hyväksyvät sen 

− osallistuvassa demokratiassa mukana olevat talous- ja yhteiskuntaelämän toimijat tukevat sitä. 
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5. Komitea aikoo puolestaan seurata jatkuvasti Lissabonin strategian toteuttamista ja etenkin 
 
− osaltaan edistää julkista keskustelua sekä nivoa kansalaisyhteiskunnan edustajat välittömästi 

strategian edistymisen arviointiin 

− käydä läheisiä yhteisneuvotteluja jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen sekä vastaavien 
elinten kanssa pantaessa Lissabonin strategiaa täytäntöön 

− edistää unionin ja jäsenvaltioiden aloitteiden levittämistä yhteiskunnallis-ammatillisissa sekä 
työmarkkinajärjestöissä, mikä vaikuttaa osaltaan Lissabonin strategian onnistumiseen 

− esittää keväällä kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle tältä pohjalta laadittavan vuosittaisen 
arviointiraportin siitä, miten Lissabonin strategian toteuttamisessa on edistytty. 

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

• Talouspolitiikan laajat suuntaviivat 
 
− Esittelijä: Thomas Delapina (työntekijät – AT) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1618/2003 
 
− Avainkohdat: 
 
Euroopan talouskasvu on ollut kolmena viime vuotena huolestuttavan hidasta, ja nopean, voimakkaan ja 
kestävän elpymisen näkymät ovat huonot yhteisön sisäisen kysynnän heikkouden vuoksi. Erityisesti 
investointien vähäisyys on huolestuttavaa. Lissabonissa vuodeksi 2010 asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen vaikuttaa näin ollen epärealistiselta.  
 
Tulosten heikkoudesta huolimatta laajojen suuntaviivojen linjaukset ovat pysyneet vuosia 
muuttumattomina: vakauteen tähtäävän makrotalouspolitiikan ja tarjontapuolen kustannuksia laskevien 
joustavoittamistoimien yhdistelmänä. Väite, jonka mukaan vakauteen tähtäävä politiikka riittää yksinään 
synnyttämään automaattisesti kasvua, ei ole osoittautunut todeksi. Joustavuuden lisääminen ja 
kustannusten laskeminen eivät voi korvata kysynnän puutetta. Yksipuolisesti tarjonnan ehtojen 
parantamiseen tähtäävä vakauspolitiikka vaikuttaa rajoittavasti. Edelleenkään ei ole merkkejä siitä, että 
EU:n makrotalouspolitiikalla pyrittäisiin käynnistämään itsenäisesti kasvudynamiikkaa. 
 
EU:n on tukeuduttava omiin sisäisiin voimiinsa saattaakseen Euroopan talouden takaisin kasvun raiteille 
ja täystyöllisyyteen. Sen vuoksi tarvitaan aktiivista ja ekspansiivista koordinoitua talouspolitiikkaa, jossa 
otetaan huomioon talouden kiertokulun makrotaloudelliset vuorovaikutukset. Tällaiseen tasapainoiseen 
makrotalouspolitiikkaan, johon sisältyy nimenomainen täystyöllisyyden tavoite, kuuluu tarjontaan 
vaikuttavien, kustannuksia alentavien toimien lisäksi ennen kaikkea todellisen kysynnän lisääminen. 
 
Talouspolitiikan koordinointi Euroopan unionissa ei ole osoittautunut menestyksekkääksi nykyisessä 
talouskriisissä. Useat säännöt ovat osoittautuneet liian jäykiksi, ja niissä on otettu liian vähän huomioon 
käytännön haasteet. Myös toimielinten yhteistoimintaa tulisi parantaa. Asialistalla on laajoja uudistuksia. 
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Niiden avulla tulisi ennen kaikkea mahdollistaa nykyistä joustavammat, nykyisiin taloudellisiin haasteisiin 
suunnatut talouspoliittiset reaktiot. Vain tällä tavoin unioni voi päästä nykyisestä kasvu- ja 
työllisyyskriisistä. Komitea uskoo optimistisesti, että tarpeelliset uudistukset voidaan toteuttaa 
onnistuneesti, koska unionin vahvuudeksi on aiemmin osoittautunut sosiaalisen vakauden ja innovaation 
yhdistäminen. 
 
Myönteistä on niin ikään se, että laajoissa suuntaviivoissa tuodaan erityisesti esiin työmarkkina-
osapuolten rooli tässä koordinaatioprosessissa. ETSK:n näkemyksen mukaan neuvoston kokouksia 
valmistelevasta kolmikantaisesta sosiaaliasioiden huippukokouksesta tulisi lisäksi tehdä todellinen 
kasvun ja työllisyyden neuvottelufoorumi. 
 
Komitea toteaa painokkaasti, että talouspolitiikkojen koordinoinnin parantaminen ei ole välttämätöntä 
ainoastaan euroalueella, vaan vaatimus koskee periaatteessa koko Euroopan unionia. 
 
− Yhteyshenkilö: Alberto Allende 
   puh. +32 (0)2 546 9679 – sähköposti alberto.allende@esc.eu.int 
 

• Sosiaalipoliittisen ohjelman väliarviointi  
 
− Esittelijä: Luca Jahier (muut eturyhmät – IT) 
 
− Viite: KOM(2003) 312 lopullinen – CESE 1614/2003 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK kannattaa komission tiedonannon yleistä suuntausta ja siinä esitettyjä ehdotuksia. Komitea on 
täysin vakuuttunut siitä, että suunniteltujen toimintalinjojen toteuttaminen ja sosiaalipoliittisen ohjelman 
tulevaisuus ovat ratkaisevan tärkeitä myös talouskriisin tai stagnaation vallitessa. 
 
ETSK on komission kanssa samaa mieltä siitä, että on varmistettava toimien, investointien ja 
menetelmien jatkuvuus ja vahvistettava etenkin normien sekä inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan 
tehtyjen investointien sosiaalisia vaikutuksia. On myös hyödynnettävä osuus- ja yhteisötaloutta ja sen 
eri muotoja, muun muassa voittoa tavoittelemattomia sosiaalipalveluja, jotta Lissabonin strategiassa 
asetetut yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen kehityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa tehokkaasti ja 
täysimääräisesti. 
 
ETSK toteaa, että on ehdottomasti parannettava mahdollisuuksia saada ajantasaista tietoa. Komitea 
katsoo, että ensisijaiset tavoitteet ohjelman jo käynnistettyä toista vaihetta varten on määriteltävä 
aiempaa täsmällisemmin. Syksyllä 2004 järjestettävän julkisen keskustelun valmistelua ajatellen ETSK 
ilmaisee kiinnostuksensa osallistua aktiivisesti jo käynnistettyyn prosessiin. 
 
− Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
   puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti pierluigi.brombo@esc.eu.int 
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2 YLEISHYÖDYLLISET PALVELUT 
 

• Vihreä kirja yleishyödyllisistä palveluista  
 

− Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – ES) 

− Apulaisesittelijä: Raymond Hencks  (työntekijät – LU) 
 

− Viite: KOM(2003) 270 lopullinen – CESE 1607/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea vahvistaa komission vihreästä kirjasta antamassaan lausunnossa näkemyksensä 
yleishyödyllisistä palveluista. 
 
Komitea suosittelee lausunnossaan seuraavaa: 
 
− Komission tulisi tehdä ehdotus yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevasta puitedirektiivistä, 

jonka tarkoituksena olisi vahvistaa näihin palveluihin liittyvät periaatteet, suuret linjavedot yhteisön 
oikeudessa, rahoitusmuodot, organisaatio- ja sääntelymuotojen valinta, tulosten arviointimenetelmät 
ja käyttäjien oikeudet. 

 
− Perustamissopimukseen olisi lisättävä oikeusperusta yleishyödyllisiä palveluja varten. 
 
− Korkeatasoista kuluttajansuojaa sekä palvelujen käyttäjien ja työntekijöiden demokraattista 

osallistumista on edistettävä.  
 
− Olisi noudatettava läheisyysperiaatetta, jonka mukaan toimivaltaisten kansallisten sekä alue- ja 

paikallisviranomaisten tehtävänä on määritellä, organisoida, rahoittaa ja valvoa yleishyödyllisiä 
palveluja. 

 
− Olisi laadittava menetelmä, jonka avulla  läheisyysperiaatetta voidaan soveltaa toiminnallisten eikä 

pelkästään alueellisten kriteerien perusteella. 
 
− Yleispalvelun tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisen käsite olisi määriteltävä. 
 
− Kun otetaan huomioon taloudellisen ja ei-taloudellisen toiminnan välinen ero, kilpailusääntöjen 

soveltamisalan ulkopuolelle tulee jättää nimenomaisesti jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiin liittyvät 
palvelut, pakollinen liittyminen sosiaaliturvan perusjärjestelmään sekä palvelut, joita tarjoavat voittoa 
tavoittelemattomat sosiaaliluonteiset organisaatiot ja hyväntekeväisyys- tai kulttuurijärjestöt. 

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

• Liikenneinfrastruktuurit  
 

− Esittelijät:  Karin Alleweldt (työntekijät – DE) 
   Philippe Levaux (työnantajat – FR) 
   Lutz Ribbe  (muut eturyhmät – DE) 

 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1611/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
ETSK:n mielestä Euroopan unionin liikennepolitiikasta on muodostuttava tulevaisuudessa yksi 
keskeisistä toiminta-aloista EU:n kestävän kehityksen ja ilmastonsuojelupolitiikan yhteydessä. 
 
Se katsoo, että yleiseurooppalaisten liikennekäytävien laajentaminen Etelä- ja Itä-Eurooppaan on 
ehdoton edellytys liikenteen kehittämiselle koko Välimeren alueella. 
 
Euroopan edun mukaiset infrastruktuurihankkeet täyttävät tehtävänsä vasta kun ne ovat taloudellisten, 
poliittisten ja sosiaalisten intressien mukaisia ja pyrkivät vastaamaan niihin. Tätä varten tarvitaan 
talousalan järjestöjen, liikenneyritysten, ammattijärjestöjen sekä ympäristönsuojelu- ja 
kuluttajansuojajärjestöjen osallistumista.  
 
ETSK korostaa lisäksi seuraavaa: 
 
− Monivälinekuljetukset Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja käytäviä pitkin on varmistettava, ja 

tätä varten tarvitaan selkeät laatukriteerit.  

− Sisävesireittien ympäristöystävällistä käyttöä sekä lähimerenkulun vahvistamista ja asianmukaista 
integroimista Euroopan laajuisten liikenneverkkojen suunnitteluun on korostettava nykyistä 
enemmän. 

− Rautatieliikenteen kehittämiseksi on etenkin rajatylittävää yhteistyötä ja merisatamien liittämistä 
ajatellen määriteltävä kunniahimoisia mutta saavutettavia tavoitteita. 

 
Komitea ehdottaa, että infrastruktuurin rahoittamista varten perustettaisiin Euroopan laajuinen rahasto, 
josta rahoitettaisiin ensisijaisten TEN-liikennehankkeiden toteuttamista ja jota Euroopan 
investointipankki hallinnoisi. Rahastolle tuloutettaisiin säännöllisesti yksi sentti kultakin EU:n alueella 
ostetulta polttoainelitralta, ja maksu koskisi kaikkia tavara- tai henkilökuljetuksia.  
 
− Yhteyshenkilö: Luís Lobo 

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

− Esittelijä: Anna Bredima-Savopoulou (työnantajat – EL) 
 

− Viite: KOM(2003) 478 lopullinen – 2003/0180 COD – CESE 1612/2003 
 
− Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore 

puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 
4 VEROTUS JA RAHOITUSMARKKINAT 

 

• Verotus Euroopan unionissa  
 
− Esittelijä: Lars Allan Nyberg (työntekijät – SE) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1621/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Veropolitiikka on makrotalouspolitiikan osa-alue, joka on jäsenvaltiossa sekä EU:n tasolla aina 
poliittisen keskustelun keskipisteessä. Jäsenvaltioiden veropolitiikassa on suuria eroavuuksia. 
 
Jäsenvaltioiden veropolitiikan erot eivät koske ainoastaan verokantoja vaan myös veropohjien 
laskemista sekä verojärjestelmän kokonaisrakennetta. Yhteisen näkemyksen löytäminen 
verotuskysymyksistä ei riipu siten ainoastaan poliittisista kannoista. 
 
Kaikkiin verotusta koskeviin EU:n päätöksiin pätee yksimielisyysvaatimus. Perustuslakiehdotuksessa 
tätä vaatimusta lievennetään jonkin verran, mutta siihen ei sisälly veropohjien ja verokantojen 
laskemista koskevia määräyksiä. ETSK on useassa yhteydessä todennut, että yksimielisyysvaatimusta 
on veroasioissa tutkittava uudelleen. 
 
Eurooppa-valmistelukunnan ehdottamien veropoliittisten muutosten mukaan sisämarkkinoiden toiminnan 
lisäksi kilpailun vääristyminen voi olla syy, jonka perusteella toimista voidaan päättää EU:n tasolla. 
Valmistelukunta ehdottaa, että hallinnollisen yhteistyön sekä veropetosten ja veronkierron osalta 
ratkaisut voitaisiin tehdä määräenemmistöllä välillisen verotuksen lisäksi myös yhtiöverotuksen ala lla. 
 
Komitean mielestä tällaisiin ongelmiin on vain yksi ratkaisu. EU:lla tulee olla toimivalta verotuksessa ja 
myös mahdollisuus tehdä verotusta koskevat päätökset määräenemmistöllä, sillä yhden jäsenvaltion 
veroratkaisut ovat suuresti riippuvaisia siitä, miten toiset jäsenvaltiot toimivat sisämarkkinoilla 
25 jäsenvaltiota käsittävässä unionissa. 
 
Päätöksenteko määräenemmistöllä on rajoitettava koskemaan tiettyjä veroja, joihin kuuluvat 
yritysverotus, pääomatulojen verotus ja ympäristölle haitallisen toiminnan verotus. Tämän koskee myös 
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sisämarkkinoiden toimintaan vaikuttavia ja kilpailua vääristäviä veroja. Määräenemmistöpäätöksiä ei 
pitäisi tehdä sellaisista kansallisista eroista, jotka eivät vaikuta markkinoihin tai kilpailuun. 
Määräenemmistöä on sen lisäksi, että sen tulisi koskea vain tiettyjä veroja, käytettävä vain 
vähimmäistasoista säätämiseksi. 
 
− Yhteyshenkilö: Borbala Szij 

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

• Arvopaperit – tietojen avoimuus  
 
− Esittelijä: Pierre Simon (työntekijät – FR) 
 

− Viite: KOM(2003) 138 lopullinen – 2003/0045 COD – CESE 1619/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden talouden ja tilinpidon avoimuuden parantaminen on 
tärkeä tekijä pyrittäessä lisäämään luottamusta rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Lisäksi yhtiöiden 
tiedotusvelvoitteiden yhdenmukaistaminen on välttämätöntä Euroopan rahoitusmarkkinoiden 
yhdentymisen kannalta. Yhdentyminenhän on rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman tavoite.  
 
Ehdotettu direktiivi herättää kuitenkin joitain kysymyksiä, joista osa on periaatteellisia ja osa teknisiä. 
Eniten mielipiteiden vaihtoa on herättänyt kysymys neljännesvuosittaisten tietojen julkistamisesta. 
 
Asiasta käydään vakavaa keskustelua. Yritykset vastustavat tiukasti neljännesvuosittaista 
tiedotusvelvoitetta. Osa yhteisösijoittajista on tehnyt selväksi, etteivät he ole vaatineet näitä tietoja. 
Sijoittajilla on jo nyt käsiteltävänään valtava määrä tietoja. He haluaisivat mieluummin parantaa tietojen 
laatua kuin lisätä niiden määrää. 
 
Neljännesvuosittaisella tiedotusvelvoitteella olisi lisäksi todellisia vaikutuksia liikkeeseenlaskijoiden, 
erityisesti pk-yritysten, kuluihin. Vaarana on, että ennen kaikkea neljännesvuosittaisen 
tiedotusvelvoitteen laajentaminen koskemaan liikevoittoa tai -tappiota houkuttelee sijoittajia 
suunnittelemaan toimiaan vain lyhyellä aikavälillä. Tämä saattaa lisätä markkinoiden volatiliteettia ja 
haitata myös yritysten pitkän aikavälin strategioiden soveltamista, kun yritykset joutuvat selvittelemään 
tuloksiaan kolmen kuukauden välein.  
 
Kun otetaan huomioon kaikki nämä kielteiset näkökannat, olisi varovaisempaa edetä vaiheittain eli 
vaatia vain ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ja toiminnan kehitystä koskevien 
tietojen julkistamista. 
 
− Yhteyshenkilö: Borbala Szij 
   puh. +32 (0)2 546 9254 – sähköposti borbala.szij@esc.eu.int 
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• Postipalvelujen arvonlisävero  
 

− Esittelijä: Brenda King (työnantajat – UK) 
 

− Viite: KOM(2003) 234 lopullinen – 2003/0091 CNS – CESE 1620/2003 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea tukee kilpailun vääristymän poistamista postipalveluista mutta pitäisi parempana, että 
arvonlisäveroa koskeva vapautus poistettaisiin yhtä aikaa postipalvelualan täydellisen vapauttamisen 
kanssa. 
 
Komitea hyväksyy alennetun alv-kannan soveltamisen kirjeisiin ja pikkupaketteihin sekä normaalin 
verokannan soveltamisen muihin kuin tavanomaisiin postipalveluihin (poikkeuksena osoitteeton posti). 
 
Komitea katsoo kuitenkin, ettei tule korottaa hintoja eikä heikentää kuluttajille tarjottavia yleisiä 
postipalveluita. Lisäksi komitea epäilee, etteivät kaikki jäsenvaltiot sovella alennettua alv-kantaa 
tavanomaisiin postipalveluihin. 
 
− Yhteyshenkilö: Pawel Olechnowicz 

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

5 ULKOSUHTEET 
 

• Kansalaisyhteiskunnan rooli unionin uudessa Länsi-Balkanin 
strategiassa 

 
− Esittelijä: Roberto Confalonieri (muut eturyhmät – IT) 
 

− Viite: valmisteleva lausunto – 1624/2003 
 
– Avainkohdat:  
 
ETSK antoi puheenjohtajavaltio Italian pyynnöstä lausunnon aiheesta "Kansalaisyhteiskunnan rooli 
unionin uudessa Länsi-Balkanin strategiassa". 
 
Lausunnon tavoitteena oli määritellä, miten kansalaisyhteiskunta voi edistää Thessalonikin 
toimintasuunnitelman toteuttamista Länsi-Balkanin alueen maiden kannalta. 
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Komitean mukaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on varmistaa, että viiden maan 
integraatiossa EU:hun toteutuvat Balkanin alueelle tärkeät ja konkreettiset sosiaalisen kehityksen 
tavoitteet. 
 
Komitean lausunnon tarkoituksena on tuoda kriittisesti esille olemassa olevat mahdollisuudet ja 
vahvuudet, joita voidaan hyödyntää järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamiseksi Länsi-
Balkanin alueella. 
 
Lausunnossa esitetyt näkemykset koskevat kansalaisyhteiskunnan poliittis-institutionaalista, taloudellista 
ja kulttuurista merkitystä. Samalla esitellään Länsi-Balkanin maiden järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan joitain ominaispiirteitä. ETSK tarkastelee lausunnossaan myös Thessalonikin 
toimintasuunnitelmaa kansalaisyhteiskunnan roolin kannalta. Lopuksi esitetään mahdollisia näkymiä 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella  
tasolla. 
 
Komitea analysoi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan panosta demokratiaan ja institutionaaliseen 
kehitykseen, talouskasvuun, inhimilliseen kehitykseen, kulttuuripluralismiin ja kansainväliseen 
yhteisyöhön ja tekee tältä osin ehdotuksia. 
 
ETSK:n lausunnossa yksilöidään erityisiä toiminta-aloja Euroopan ja Balkanin alueen 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille; toiminta-alat koskevat eri elinten vahvistamista, järjestäytyneen 
rikollisuuden ja korruption torjuntaa sekä taloudellista kehitystä. ETSK suosittelee mahdollisuutta 
osallistua yhteisön ohjelmiin. 
 
Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi on tärkeää korostaa kansainvälistä 
kumppanuutta varmistamalla aloitteiden jatkuvuus, ylittää ideologiset epäluulot ja vähentää eroja 
valtiollisten instituutioiden, paikallishallinnon ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan toimintamalleissa. 
 
ETSK kannustaa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eri osapuolten systemaattisten yhteyksien 
luomista. Näin voitaisiin vahvistaa talous- ja yhteiskuntaelämän eri osapuolten kapasiteettia kuulemisen 
ja palveluiden alalla ja painottaa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan muiden toimijoiden merkitystä. 
 
Tässä valmistelevassa lausunnossa pyritään tuomaan esiin se, miten tärkeää on kulttuurien 
vastavuoroinen tuntemus sekä tietoisuus niiden eroista ja yhteiskunnallisten järjestelyiden 
erityispiirteistä. ETSK ehdottaa seuraavia toimia: yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, kokemusten ja 
hyvien käytänteiden vaihto sekä julkinen ja alakohtainen tiedotus. 
 
ETSK suosittelee myös neuvoa-antavien sekakomiteoiden (JCC) mallia, jota on jo käytetty unionin 
muiden ehdokasmaiden kohdalla, sekä kyseisen mallin aikataulun ja menettelyiden sopeuttamista Länsi-
Balkanin alueen valtioiden erilaisiin vaatimuksiin. 
 
ETSK:n mielestä olisi tarkoituksenmukaista järjestää kansainvälinen huippukokous 
kansalaisyhteiskunnan roolista unionin uudessa Länsi-Balkanin strategiassa. Tilaisuudessa tulisi tuoda 
esiin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan merkitys sekä esitellä toiminnan painopisteet. 



- 10 - 

 
Greffe CESE 225/2003 (fr,en,it,es→fi)HIP,PS/IJ/mm,ev .../... 

 
− Yhteyshenkilö: Jacques Kemp 

   puh. +32 (0)2 546 9810 – sähköposti jacques.kemp@esc.eu.int 
 

• Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin 
ja eteläisiin naapureihin 

 

− Esittelijä: Karin Alleweldt (työntekijät – DE) 
 

− Viite: KOM(2003) 104 lopullinen – CESE 1622/2003 
 

– Avainkohdat: 
 
ETSK näkee tehtäväkseen käsitellä aktiivisesti kysymystä suhteiden kehittämisestä maihin, jotka 
unionin tulevan laajentumisen jälkeen ovat EU:n välittömiä naapureita. 
 
ETSK suosittelee lausunnossaan hyödyntämään entistä tarkemmin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksia. 
 
Lausunnossa esitetään Moldovan tasavaltaan, Ukrainaan ja Valko-Venäjälle tehdyn tutustumismatkan 
tulokset, EU:n naapuruuspolitiikan periaatteellinen arviointi sekä kyseiseen kolmeen valtioon kohdistuvia 
taloudellisia vaikutuksia koskevat odotukset. 
 
ETSK käsittelee rajoihin liittyviä ongelmia, joista keskeisiä ovat nopeasti kasvava maastamuutto ja 
ihmiskauppa. 
 
ETSK tuo esiin kansalaisjärjestöjen toiminnan ja EU-suhteita koskevat odotukset ja käsittelee EU:n 
tukipolitiikkaa, sisäisiä uudistuksia sekä EU-suhteita koskevia vaihtoehtoja. 
 
ETSK suosittelee aloitteellisen strategian laatimista Valko-Venäjän, Moldovan tasavallan ja Ukrainan 
tukemiseksi ja määrittelee ensisijaiset tehtävät sekä konkreettiset hankkeet erityisesti 
kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi.  
 
ETSK:n jatkotoimiksi lausunnossa suositellaan järjestelmällistä vuoropuhelua, jollaista on harjoitettu 
liittyvissä valtioissa toimivien kumppanijärjestöjen kanssa yhteyskomiteoiden muodossa. 
 
ETSK suosittelee seminaarin järjestämistä uusien virikkeiden saamiseksi tulevien EU-suhteiden 
kehittämiselle. 

 
ETSK:n tulisi tässä yhteydessä vahvistaa suhteitaan venäläisiin järjestöihin. 
 
− Yhteyshenkilö: Jacques Kemp 

   puh. +32 (0)2 546 9810 – sähköposti jacques.kemp@esc.eu.int 
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• Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) 2002–2005 
 
− Yleisesittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2003) 643 lopullinen – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003 

 
– Avainkohdat: 

 
Yhteisö on kuluneina vuosikymmeninä järjestelmällisesti sopeuttanut ja ajanmukaistanut kehitysmaille 
myönnettäviä kaupallisia etuuksia koskevaa politiikkaansa vastaamaan muuttuvia olosuhteita. Viimeisin 
yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) koskeva huomattava muutos tuli voimaan 1. tammikuuta 1995 
kymmenvuotiskaudeksi. Sen voimassaolo siis päättyy 31. joulukuuta 2004, minkä vuoksi uusi tarkistus 
on tarpeen.  
 
Komissio aikoi alun perin julkaista uutta 1. tammikuuta 2005 voimaan tulevaa järjestelmää koskevia 
ehdotuksia käsittelevän asiakirjan syyskuussa 2003. Sittemmin komissio päätti lykätä uuden 
järjestelmän käyttöönottoa vuodella ja esittää ehdotuksen tilapäiseksi välikauden järjestelyksi, jolla on 
tarkoitus jatkaa nykyisten suuntaviivojen noudattamista suhteellisin pienin ja lähinnä teknisin muutoksin. 
Uuden järjestelmän kymmenvuotiskausi alkanee 1. tammikuuta 2006. 
 
Neuvosto on pyytänyt komitealta lausuntoa tarkasteltavana olevasta asetusehdotuksesta, joka oli määrä 
hyväksyä 11. joulukuuta 2003. Koska lausuntopyyntö oli kiireellinen, lausunnon yleisesittelijäksi 
nimettiin Antonello Pezzini, ja lausunto esiteltiin täysistunnossa 10. joulukuuta 2003. 
 
ETSK pitää hyväksyttävänä komission päätöstä lykätä uuden GSP-järjestelmän käyttöönottoa ja jatkaa 
nykyisen järjestelmän voimassaoloa ainakin 31:een joulukuuta 2005 asti. 
 
− Yhteyshenkilö: Beatriz Porres 

   puh. +32 (0)2 546 9131 – sähköposti beatriz.porresdemateo@esc.eu.int 
 
 
6 TERVEYS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 
• Yhdennetty tuotepolitiikka 
 
− Esittelijä: Richard Adams  (muut eturyhmät – UK) 
 
− Viite: KOM(2003) 302 lopullinen – CESE 1598/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
– ETSK katsoo, että komission tiedonanto on alkusysäys ja korostaa tarvetta harjoittaa aktiivista ja 
tasapainoista politiikkaa kestävämpien tuotanto- ja kulutusmallien luomiseksi. 
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– ETSK:n mielestä yhdennetty tuotepolitiikka voi edistää merkittävällä tavalla kestävää kehitystä ja 
EU:n tärkeimpien ympäristönsuojelutavoitteiden toteutumista, mutta sitä voitaisiin tehostaa 
omaksumalla entistä selkeämpi ja yksityiskohtaisempi lähestymistapa, varsinkin kun 
kansalaisyhteiskunnassa on vähitellen käymässä ilmeiseksi, että on tarpeen luoda järjestelmä, joka 
mahdollistaa siirtymisen kohti aidosti kestävää tuotantoa ja kulutusta. 
 
– Sidosryhmien kumppanuudet ovat välttämättömiä – kuluttajat odottavat, että teollisuus ja valtio 
toimivat tiennäyttäjinä asiassa, teollisuuden on saatava takeet siitä, että kuluttajat tukevat niitä ja että 
tarjolla on kohdennettuja markkinataloudellisia kannustimia, kun taas valtio hakee 
kansalaisyhteiskunnan hyväksyntää uusille kestävää kehitystä koskeville  aloitteilleen. ETSK kehottaa 
komissiota tehostamaan pyrkimyksiään luoda kestävää kehitystä edistävä strategia. Komission tulisi 
kiinnittää kaikissa tulevissa yhdennetyn tuotepolitiikan kehittämiseen tähtäävissä poliittisissa 
strategioissa ja toimenpiteissä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: 

 
– selvitetään entistä perusteellisemmin yhdennetyn tuotepolitiikan roolia kuudenteen ympäristöä 
koskevaan toimintaohjelmaan sekä muihin asianomaisiin poliittisiin ohjelmiin sisältyvien 
sitoumusten täyttämisessä, 
 
– osoitetaan selvästi tulevaisuudessa tarvittavien innovaatioiden suuntaviivat ja mittakaava, 
 
– sitoudutaan kehittämään EU:n kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 
mainittujen eri poliittisten välineiden pohjalta mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja tehokas 
toimintavaihtoehto, jossa esitetään selkeät ja kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, aikataulu, 
soveltamisala (tuotteet ja toiminnat), indikaattorit, arviointi- ja raportointimenetelmät ja jonka 
mukaan perustetaan yhdennetyn tuotepolitiikan ohjauskomitea ja yhdennetyn tuotepolitiikan 
erityisvälineitä käsitteleviä työryhmiä.  

 
− Yhteyshenkilö: Robert Wright 

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

• Ympäristöterveysstrategia 
 
− Esittelijä: Ernst Erik Ehnmark (työntekijät – SE) 
 

− Viite: KOM(2003) 338 lopullinen – CESE 1602/2003 
 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
   puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti johannes.kind@esc.eu.int 
 

• Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen 

 
− Esittelijä: Paolo Braghin (työnantajat – IT) 
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− Viite: KOM(2003) 354 lopullinen – CESE 1596/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Direktiivi on kestävää kehitystä ajatellen edistyksellinen väline paikallisagenda 21:n puitteissa. Lisäksi 
se on useiden jo käyttöön otettujen vapaaehtoisten välineiden oikeusperusta – eurooppalaiseen 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) rekisteröitymisestä 
päästökauppasopimuksiin. Tällaiset innovatiiviset näkökohdat selittävät ainakin osittain vaikeudet 
direktiivin voimaan saattamisessa ja täytäntöönpanossa sekä niiden laitosten vähäisen määrän, joita 
komissio on voinut arvioida. 
 
– ETSK on ottanut huomioon neuvoa-antavan valiokunnan "teollisuuden muutokset" laatiman 
täydentävän lausunnon, jossa käsitellään kohdennettua toimintaa, kilpailun vahvistamista, sääntelyn 
tasapainoa ja teollisuudelle aiheutuvaa lisätaakkaa sekä kansalaisten mahdollisuutta tietoiseen valintaan. 
ETSK toivoo siten, että komissio tutkii syvällisesti direktiivin soveltamisvaikeuksia ja selvittää niitä. 
Vaikeuksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi direktiivin piiriin kuuluvien yritysten määrittely, 
ympäristöluvan muotoiluongelmat, toimivaltaisten viranomaisten asianmukaiset tekniset ja 
henkilöresurssit, vapaaehtoisten sopimusten mahdollisuus sekä yhteisvaikutus muiden direktiivien tai 
asetusten kanssa. Tällainen toimenpide olisi erityisen hyödyllinen uusien jäsenvaltioiden ja pk-yritysten 
kannalta.  
 
– ETSK:n mielestä on otettava käyttöön eriytetty ja aloitteellinen lähestymistapa direktiivin 
täytäntöönpanon edistämiseksi. Tällaiseen lähestymistapaan sisältyy sidosryhmille (joita ovat 
toiminnanharjoittajien ohella etenkin lupamenettelystä osaltaan vastaavat paikallisviranomaiset) 
tiedottaminen ja niille suunnattu koulutus, hyvien käytänteiden vaihto sekä paikallisten työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen osallistuminen. Näin pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen tarvittavia 
investointeja koskevan suunnittelun yhteydessä. 
 
– Tällaisen dynaamisen lähestymistavan edellytyksenä on asiantuntijaryhmien ja Sevillassa sijaitsevan 
yhteisen tutkimuskeskuksen rakenteellisen organisaation vahvistaminen. Toimisto vaikuttaa 
alimitoitetulta pelkästään BREF-asiakirjojenkin laatimiseen, joka on sen päätehtävä. ETSK toivoo, että 
toimiston tehtäviin lisätään tietojen levittäminen ja aktiivinen osallistuminen koulutuksen, seminaarien, 
kokousten jne. järjestämiseen sekä BREF-asiakirjojen soveltamisen ja hyödyntämisen arviointi. 
 
− Yhteyshenkilö: Robert Wright 
   puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti robert.wright@esc.eu.int 
 

• Kaivannaisteollisuuden jätehuolto 
 
− Esittelijä: An Le Nouail Marlière  (työntekijät – FR) 
 
− Viite: KOM(2003) 319 lopullinen – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003 
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− Yhteyshenkilö: Robert Wright 
   puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti robert.wright@esc.eu.int 
 

• Kohti jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen 
teemakohtaista strategiaa 

 
− Esittelijä: Stéphane Buffetaut (työnantajat – FR) 
 
− Viite: KOM(2003) 301 lopullinen – CESE 1601/2003 
 
− Yhteyshenkilö: Robert Wright 
   puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti robert.wright@esc.eu.int 
 

• Hankemekanismit Kioto (II) 
 

− Esittelijä: An Le Nouail Marlière  (työntekijät – FR) 
 

− Viite: KOM(2003) 516 lopullinen – 2003/0202 CNS – CESE 1605/2003 
 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
   puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti johannes.kind@esc.eu.int 
 

• LIFE / Voimassaolon jatkaminen 
 

− Esittelijä: Lutz Ribbe  (muut eturyhmät – DE) 
 

− Viite: KOM(2003) 667 lopullinen – 2003/0260 COD – CESE 1603/2003 
 
− Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
   puh. +32 (0)2 546 9111 – sähköposti johannes.kind@esc.eu.int 
 
 

7 MAATALOUS 
 

• Tupakka-ala / satovuoden 2004 palkkio 
 
− Esittelijä: Fernando Moraleda Quílez (muut eturyhmät – ES) 
 

− Viite: KOM(2003) 633 lopullinen – 2003/0251 CNS – CESE 1606/2003 
 

− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
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   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 

 

• Humala-ala / tuotantotukien jatkaminen 
 
− Esittelijä: Adalbert Kienle  (työnantajat – DE) 
 

− Viite: KOM(2003) 562 lopullinen – 2003/0216 CNS – CESE 1600/2003 
 

− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 

• Siemenalalla markkinointivuodeksi 2004/2005 myönnettävät tuet 
 
− Esittelijä: Gilbert Bros  (muut eturyhmät – FR) 
 
− Viite: KOM(2003) 552 lopullinen – 2003/0212 CNS – CESE 1604/2003 

 
− Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 
8 TASA-ARVO 

 

• Miesten ja naisten tasa-arvo – Eurooppalaisten järjestöjen toiminnan 
edistäminen 

 
− Esittelijä: Britta Christina Wahrolin (muut eturyhmät – SE) 
 
− Viite: KOM(2003) 279 lopullinen – 2003/0109 COD – CESE 1616/2003 

 
– Avainkohdat: 

 
Komitea on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että tarvitaan perussäädös hallinto- ja toiminta-avun 
myöntämiseksi.  
 
Komitea katsoo, että tuen myöntämistä koskevia suuntaviivoja on tarpeen täsmentää nykyisestään, kun 
on kyse aliedustetuista tyttöjen ja naisten ryhmistä kuten liikuntavammaisista sekä useiden syiden 
perusteella syrjinnästä kärsivistä tytöistä tai naisista. 
 
Komitea katsoo, että sanamuotoa voitaisiin selventää siltä osin, mitkä muut naisten ja miesten tasa-
arvon edistämiseksi toimivat järjestöt ovat oikeutettuja hakemaan tukea.  
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ETSK:n mielestä on tärkeää, että tämän erityisen toimintaohjelman katsotaan täydentävän muita 
kohdennettuja toimia. Samalla on myös erittäin tärkeää jatkaa tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamista 
(mainstreaming) kaikkiin yhteisön ohjelmiin ja aloitteisiin, joihin myös naisten ja miesten tasa-arvon 
hyväksi toimivat kansalaisyhteiskunnan järjestöt saavat mahdollisuuden osallistua ja antaa panoksensa. 
 
Naisten eurooppalaiselle eturyhmälle ja muille naisten ja miesten tasa-arvoa koskevien kysymysten 
parissa toimiville järjestöille myönnetyn avustuksen määrä ei ole kasvanut samassa tahdissa kuin 
järjestöjen tehtävät, jotka ovat lisääntyneet unionin laajentumisen ja valtavirtaistamispolitiikan johdosta. 
Tämän vuoksi ETSK katsoo, että on erittäin tarpeellista lisätä taloudellista tukea. 
 
− Yhteyshenkilö: Alan Hick 
   puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti alan.hick@esc.eu.int 
 
 
9 MAAHANMUUTTO JA KOTOUTTAMINEN 

 

• Maahanmuutto, kotouttaminen ja työllisyys 
 
− Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – ES) 
 

− Viite: KOM(2003) 336 lopullinen – CESE 1613/2003 
 

– Avainkohdat: 
 

ETSK katsoo, että komission tiedonanto on tarpeellinen, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden välisen 
koordinoinnin nykyiset puutteet maahanmuuttoasioissa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa 
huomioidaan kaikki maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät näkökohdat, on asianmukainen. 
Tiedonanto on hyvin myönteinen, sillä kotouttaminen on unionin maahanmuuttopolitiikan keskeinen 
osatekijä, kuten komitea on todennut monissa lausunnoissaan sekä syyskuussa 2002 järjestetyssä 
konferenssissa. Kotouttaminen on välttämätöntä sekä talouden tehokkuuden että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta. 
 
ETSK ehdottaa, että komissio hallinnoisi kansallisten politiikkojen koordinoinnin yhteydessä 
eurooppalaista kotouttamisohjelmaa, jolle olisi myönnettävä riittävät varat. Komitea korostaa olevan 
tärkeää, että neuvosto myöntää komissiolle tarvittavat poliittiset, lainsäädäntö- ja budjettivälineet, joiden 
avulla maahanmuuttajien kotouttamista voidaan edistää. ETSK painottaa, että on tärkeää luoda 
maahanmuuttajille heihin myönteisesti suhtautuvia ja tehokkaita tutustuttamisohjelmia yhteistyössä 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen kanssa. 
 
ETSK katsoo, että yhteiskunnan kansalaisuutta koskevalla komission ehdotuksella on sama tavoite kuin 
komitean ehdottamalla unionin kansalaisuudella. Toisin sanoen Euroopan unionin alueella vakituisesti tai 
pitkään asuvilla kolmansien maiden kansalaisilla on oltava samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 
jäsenvaltioiden kansalaisilla, eli Euroopan unionin kansalaisilla. 
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− Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
   puh. +32 (0)2 546 9718 – sähköposti pierluigi.brombo@esc.eu.int 
 

• Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus 
 

− Esittelijä: Sukhdev Sharma (muut eturyhmät – UK) 
 

− Viite: KOM(2003) 483 lopullinen – 2003/0185 CNS – CESE 1615/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea on vakuuttunut siitä, että seurantakeskuksella tulisi olla aktiivinen rooli politiikkaa koskevien 
suositusten tekemisessä EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille, ja sen mielestä tämän pitäisi näkyä 
tavoitteessa. 
 
Komitea kannattaa osallisuutta edistävää seurantakeskusta, joka yhdistää kaikki sidosryhmät, ja on sitä 
mieltä, että sen tulisi näkyä kyseisen elimen hallintoneuvoston koostumuksessa. Siksi komitea kannattaa 
sitä, että seurantakeskuksen hallintoneuvoston jäseneksi otetaan yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, 
asiaankuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöjärjestöstä, EU:n toimielimistä, mukaan luettuna ETSK sekä 
kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten edustajia. 
 
Siksi on tärkeää varmistaa, että seurantakeskuksen hallintoneuvostoon kuuluu henkilöitä, jotka ovat 
jäsenvaltioista riippumattomia.  

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

 

• Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 

 
− Esittelijä: Peter Boldt (työnantajat – FI) 
 

− Viite: KOM(2003) 468 lopullinen – 2003/0184 COD – CESE 1617/2003 
 
– Avainkohdat: 

 
Komitea ilmaisee tyytyväisyytensä komission ehdotukseen. Komitea antaa täyden tukensa asetusten 
1408/71 ja 574/72 kokonaisuudistuksen tavoitteelle tehdä lainsäädännöstä entistä selvempää, 
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yksiselitteisempää ja helppotajuisempaa niille EU:n kansalaisille, jotka käyttävät oikeutta liikkua 
yhteisön sisällä. Tällöin on tärkeää, että myös voimassa oleva oikeuskäytäntö sisällytetään 
lainsäädäntöön. Muutokset ovat selkeyden ja avoimuuden kannalta aiheellisia ja edesauttavat sekä 
kansalaisten oikeussuojan että sosiaaliturvan vahvistamista. 
 
− Yhteyshenkilö: Alan Hick 
   puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti alan.hick@esc.eu.int 
 
 

11 TIETOYHTEISKUNTA 
 

• Julkishallinnon sähköiset palvelut 
 
− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2003) 406 lopullinen – 2003/0147 COD – CESE 1610/2003 

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

 
 

12 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 

• Tutkimus- ja kehitystoiminnan valtiontuet 
 
− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: EUVL C 190, 12.8.2003 – CESE 1588/2003 

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

• Patentteja ja taitotietoa koskevat lisenssisopimukset 
 

− Esittelijä: Arno Metzler (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: EUVL C 235/11, 1.10.2003 – CESE 1594/2003 

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

 
 

13 KILPAILUPOLITIIKKA 
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• Kilpailusäännöt – 81 ja 82 artikla 
 
− Esittelijä: Arno Metzler (muut eturyhmät – DE) 
 
− Viite: EUVL C 243/3, 10.10.2003 – CESE 1595/2003 

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

14 OMISTAJAOHJAUS 
 

• Yhtiöoikeus ja omistajaohjaus 
 

− Esittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – BE) 
 

− Viite: KOM(2003) 284 lopullinen – CESE 1592/2003 
 

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

• Lakisääteinen tilintarkastus 
 
− Esittelijä: Harry Byrne  (työnantajat – IE) 
 
− Viite: KOM(2003) 286 lopullinen – CESE 1593/2003 

 
− Yhteyshenkilö: João Pereira Dos Santos 
   puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 
 
15 MAANTIELIIKENTEEN TURVALLISUUS 
 

• Maantieliikenteen turvallisuus 2003–2010 
 
− Esittelijä: Jan Simons  (työnantajat – NL) 
 
− Viite: KOM(2003) 311 lopullinen – CESE 1608/2003 

 
− Yhteyshenkilö:  Luis Lobo 
   puh. +32 (0)2 546 9717 – sähköposti luis.lobo@esc.eu.int 
 

• Nopeudenrajoittimet/muutos 
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− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2003) 350 lopullinen – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003 

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

• Moottoriajoneuvot – turvajärjestelmä 
 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2003) 363 lopullinen – 2003/0130 COD – CESE 1591/2003 

 
− Yhteyshenkilö:  Aleksandra Klenke  
   puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti aleksandra.klenke@esc.eu.int 
 

• Moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteet 
 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2003) 362 lopullinen – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003 

 
− Yhteyshenkilö:  Aleksandra Klenke  
   puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti aleksandra.klenke@esc.eu.int 
 

• Moottoriajoneuvot – istuimien kiinnityspisteet 
 
− Esittelijä: Virgilio Ranocchiari (työnantajat – IT) 
 
− Viite: KOM(2003) 361 lopullinen – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003 
 
− Yhteyshenkilö:  Aleksandra Klenke  
   puh. +32 (0)2 546 9899 – sähköposti aleksandra.klenke@esc.eu.int 

 
 

16 YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINTI JA YKSIN-
KERTAISTAMINEN 

 

• Elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa 
käytettävät uuttamisliuottimet (kodifioitu toisinto) 

 
− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
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− Viite: KOM(2003) 467 lopullinen – 2003/0181 COD – CESE 1599/2003 
 
− Yhteyshenkilö:  Eleonora Di Nicolantonio 
   puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 

 


