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1 EUROOPAN TULEVAISUUS 
 
Keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea omisti suuren osan syyskuun täysistunnostaan keskustelulle 
Euroopan unionin tulevaisuudesta. Keskusteluun osallistui jäsenvaltioiden lähes kaikkien talous- ja 
sosiaalineuvostojen tai vastaavien elinten edustajia.  
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi yksimielisesti Euroopan tulevaisuutta koskevan 
päätöslauselman. Tässä asiakirjassa ilmaistaan komitean täysi tuki sille, että perustetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan laatimiseksi muodostetun valmistelukunnan kaltainen elin, jossa erilaiset 
demokraattista oikeutusta nauttivat tahot, joista Euroopan unioni poliittisena yhteisönä koostuu, voivat 
vapaan mielipiteenvaihdon pohjalta laatia toimintasuunnitelmia ja kehitellä vaihtoehtoja Euroopan 
tulevaisuutta varten. Komitea uskoo vahvasti voivansa toimia tehokkaasti kyseisessä elimessä 
kansalaisyhteiskunnan mahdollisimman avoimen keskustelun edistämiseksi ja vaatii TSK:n mukaan 
ottamista siihen "pysyväksi neuvoa-antavaksi jäseneksi". Päätöslauselman lopussa todetaan, että 
Euroopan tulevaisuutta koskevat haasteet edellyttävät lähestymistapaa, jolla on kansalaisten 
tuki. Talous- ja sosiaalikomitea voi yhdessä vastaavanlaisten kansallisten elinten ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa antaa rakentavan panoksensa ja tuoda Euroopan 
unionin laajentumishankkeeseen konkreettista sisältöä. 
 
Lähes kaikkien jäsenvaltioiden talous- ja sosiaalineuvostojen puheenjohtajat antoivat täyden tukensa 
päätöslauselmalle. He osallistuivat komitean täysistuntoon ja heidän tavoitteenaan oli Laekenin 
huippukokoukseen valmistautumiseksi muokata EU:n tulevaisuutta ja taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
neuvoa-antavien tahojen roolia koko prosessissa koskeva yhteinen kanta. Talous- ja 
sosiaalineuvostojen puheenjohtajien kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi heidän 
päättäväisyytensä toimia yhteistyössä Euroopan TSK:n kanssa ja puhua yhdellä äänellä 
Laekeniin kokoontuville valtioiden ja hallitusten päämiehille. Keskusteluja jatketaan 
marraskuussa Helsingissä Suomen talousneuvoston puheenjohtajan kutsusta. 
 
Yhteyshenkilö: Patrick Fève 

  (puh. +32 2 546 9616 – sähköposti: Patrick.Feve@esc.eu.int) 
 
 

2 TYÖN LAADUN PARANTAMINEN 
 

• Kaikille avoimet uudet eurooppalaiset työmarkkinat 
Esittelijä:  Clare Carroll (työnantajat – IRL) 
Apulaisesittelijä: Renata Polverini (työntekijät – I) 
Apulaisesittelijä: Christoph Fuchs (muut eturyhmät – D) 
 

− Viite: PE 305.713 ja  KOM(2001) 116 lopullinen – CES 1125/2001 
 
Komitea valmisteli lausunnon Euroopan parlamentin erityispyynnöstä uudistetun 
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perustamissopimuksen mukaisten menettelysääntöjen nojalla. Lausunto esitettiin virallisesti 
parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnalle, joka käsitteli sitä. 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen komission suunnitelmaan ehdottaa vuonna 2002 nykyistä 
yhdenmukaisempaa, selkeämpää ja joustavampaa ammattipätevyyksien tunnustamis-
järjestelmää. Mikäli todellisille eurooppalaisille työmarkkinoille halutaan integroida myös 
työntekijät, joilla on vähän koulutusta, komission on tehtävä lisää tätä tukevia aloitteita ja myös 
työmarkkinaosapuolet voisivat antaa aktiivisen panoksen. 
 
Komitea on huolissaan, että vuoden 2002 kevätkokouksessa Eurooppa-neuvostolle esitettävässä 
elinikäistä oppimista koskevassa toimintasuunnitelmassa ollaan vasta määrittelemässä 
keskeisiä perustaitoja. Siinä tulisi myös määritellä keinoja, joiden avulla koulutusjärjestelmässä 
menneisyydessä epäonnistuneet voisivat hyödyntää elinikäisen oppimisen strategiaa 
integroituakseen työmarkkinoille. 
 
Komitea toivoo, että komission ehdottama tiedonanto aiheesta "Lisäeläkkeiden rajatylittävää 
tarjontaa estävien tekijöiden poistaminen" vauhdittaa liikkuvuuden esteiden poistamista. 
 
Tutkijoiden, opiskelijoiden, opettajien ja kouluttajien liikkuvuus  on yhdistyneiden 
eurooppalaisten työmarkkinoiden keskeinen tekijä. 
 
Komitea kehottaa painokkaasti neuvostoa hyväksymään pikaisesti yhteisön ulkopuolisten 
maiden kansalaisten liikkuvuudesta tehdyt direktiiviehdotukset.  
 
Komitea on tyytyväinen komission ehdotukseen perustaa eurooppalaista liikkuvuutta koskeva 
täyden palvelun tietopiste.  
 
Eures-verkosto tulisi yhdistää täyden palvelun tietopisteeseen. Lisäksi ehdotetussa liikkuvuutta 
koskevassa tiedotuskampanjassa tulisi hyödyntää ehdotettua enemmän valtakunnallisen ja 
aluetason työmarkkinaosapuolia ja asianomaisia valtiovallasta riippumattomia organisaatioita.  
 
On ratkaisevan tärkeää, että samalla kun kehitetään integroituneita eurooppala isia työmarkkinoita, 
jatketaan työtä taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen parantamiseksi EU:n heikosti 
kehittyneillä alueilla. 
 
Hakijavaltioiden melko kehittymättömiä työmarkkinoita EU:n pitemmälle kehittyneisiin 
työmarkkinoihin integroitaessa esiintyy erityisiä ongelmia. Nykyhetken ja liikkumisvapauden 
toteutumisen välisenä aikana tulisi toteuttaa kohdennettuja toimia hakijavaltioiden omien 
työmarkkinoiden kehittämiseksi.  
 

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

• Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan laadun parantaminen 
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Esittelijä: Jean-Michel Bloch-Laine (muut eturyhmät – F) 
 

− Viite: KOM(2001) 313 lopullinen – CES 1124/2001 
 
Komitea valmisteli lausunnon Belgian työllisyys- ja tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Laurette 
Onkelinxin erityispyynnöstä. Hän korosti, että työn laadun parantaminen on asetettu tärkeälle sijalle 
Belgian puheenjohtajakauden ohjelmassa ja että TSK:n lausunto aiheesta olisi hyödyllinen. 
 

− Avainkohdat:  
 
Vaikka käsillä olevan lausunnon aihe on "Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan laadun 
parantaminen", siinä käsitellään kuitenkin pääasiassa työn laatua.  
 
Komitea keskittyy muutamiin keskeisiin aiheisiin: 
 

• Työturvallisuus ja työterveys  
 
Komitea on painottanut aiemmin ja painottaa edelleen, että on tärkeää kytkeä harmonisointi 
muuhun edistykseen, mikä tarkoittaa, että olennaiseksi katsottua suojelutasoa ei voida vaihdella 
yrityksen koon mukaan. 
 

• Iäkkäämmät työntekijät 
 
50–64-vuotiaiden työllisyysaste on pienentynyt eri maissa eri tahtia 1970-luvulta asti. Tässä 
tilanteessa tarvitaan kulttuurimuutosta ja  tiedostamista; työntekijät on saatava arvostamaan 
työntekoa yli 55-vuotiaana ja yritykset ja julkishallinto on saatava nykyistä paremmin arvostamaan 
"vanhenevien" työntekijöiden panosta. 
 

• Syrjimättömyyden periaate 
 

• Koulutuksen ja ammattitaidon parantamismahdollisuuksien saatavuus  
 

• Työelämä sekä yksityis- ja perhe-elämä 
 
Työn laatu on elämänlaadun määräävä tekijä. On ehkä myös syytä kiinnittää hieman nykyistä 
enemmän huomiota käytännön seikkoihin kuten työmatkan kestoon sekä lapsille tarkoitettujen 
sosiaalisten lähipalveluiden ja varusteiden saatavuuteen tai puutteeseen. 
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• Työntekijöille tiedottaminen ja heidän osallistumisensa 
 
Lopuksi komitea suosittaa, että alkuvaiheessa kiinnitetään erityishuomiota tiettyihin "mahdollisiin 
indikaattoreihin", jotka esitetään komission tiedonannossa ja jotka liittyvät edellä käsiteltyihin 
keskeisiin aiheisiin. 
 

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

• Elinikäinen oppiminen  

Esittelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 
Apulaisesittelijät:  José Isaías Rodríguez García Caro (työnantajat – E) 

 Bernd Rupp (muut eturyhmät – D) 
 

− Viite: Oma-aloitteinen lausunto – SEK(2000) 1832 lopullinen – CES 1121/2001 
 

− Avainkohdat:  
 
Komitea yhtyy komission yleisnäkemykseen ongelman käsittelystä ja on samaa mieltä erityisesti 
seuraavista kohdista: 
 

• huomio siitä, että Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto merkitsi suurta 
käännekohtaa alan politiikan ja toimintasuunnan kannalta Euroopassa 

• maininta siitä, että eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä on muokattava, jotta taattaisiin onnistunut 
siirtyminen tietopohjaiseen talouteen ja yhteiskuntaan 

• toteamus siitä, että elinikäistä oppimista koskevan kattavan strategian toteuttamiseksi ja kansalaisten 
mahdollisimman laajan osallistumisen varmistamiseksi on kehitettävä Euroopan laajuista 
vuoropuhelua 

• käsitys siitä, että elinikäinen oppiminen ei ole pelkkä koulutuksen osa-alue, vaan periaate, joka 
hallitsee ja  ohjaa kaikkia koulutusalalla toteutettavia toimia. 
 

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

* 
 

*          * 
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3 EURON KÄYTTÖÖNOTTO 
 

• Valmistautuminen euron käyttöönottoon 
Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – I) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CES 1123/2001  
 

− Avainkohdat:  
 
Euron käyttöönoton lähestyessä saa monien julkisten ja yksityisten tahojen käynnistämien ja 
suunnitteluvaiheessa olevien toimien perusteella sen käsityksen, ettei kaikkia ongelmia ole 
kuitenkaan otettu kokonaisuudessaan huomioon. Aloitteiden täsmällinen koordinointi näyttää joka 
tapauksessa olevan tarpeen, sillä kaikkien osapuolten hyvästä tahdosta huolimatta kyseessä ei ole 
itsestään selvä asia. 
 
Komitea ei ole aikonut asettua aloitteista vastaavien viranomaisten yläpuolelle. Se on ainoastaan 
valottanut muutamia, ehkä vähäisiltäkin vaikuttavia näkökohtia, jotka voivat aiheuttaa käytännöllisiä 
tai psykologisia vaikeuksia ja hankaloittaa osaltaan siirtymistä yhdestätoista eri valuutasta euroon.  
 

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

* 
 

*          * 
 

4 SISÄMARKKINAT 
 

• Yleishyödylliset sosiaalipalvelut 
Esittelijä: Jean-Michel Bloch-Laine  (muut eturyhmät – F) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1120/2001 
 
− Avainkohdat: 

Tässä lausunnossa käsiteltävien sosiaalipalveluiden alalla on nykyisellään tuntuvaa levottomuutta. 
Huolestuneisuuden syynä eivät ole ainoastaan sosiaalipalveluiden painoarvon ja roolin suhteellisen 
huono tuntemus ja niiden aliarvostus. Todellisena ongelmana on kysymys niiden tulevaisuudesta 
yhteisön kilpailuoikeuden kannalta. 

 
On selvää, että on vaikeaa sovittaa yhteen kilpailusääntöjen noudattaminen ja yleishyödyllisten 

palveluiden suorittamat taloudelliset erityistehtävät. 
 

Monissa unionin jäsenvaltioissa sosiaalipalvelujen tavoitteena on, ettei niitä välineellistetä eikä 
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myöskään banalisoida. Välineellistämisen ja banalisoinnin pelko ei ole kuviteltua, mistä syystä näiden 
palvelujen tarjoajat vaativat ehkä vahingollisestikin vaikuttavia poikkeuslupia. 
 
Palveluiden erityispiirteiden huomioon ottamisen vaatiminen ei ole haaste järjelle, vaan 
mielikuvitukselle, jotka ovat kaksi täysin eri asiaa. On mahdollista kuvitella toimimatta järjen 
vastaisesti. Komitea katsoo lausunnossaan, että tässä tapauksessa olisi väärin olla yrittämättä, sillä 
panokset, muun muassa sosiaalinen koheesio ja syrjäytymisen torjunta, ovat niin tärkeitä. 
 

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

• Vaaralliset aineet c/m/r 

Esittelijä: Sergio Colombo (työntekijät – I) 
 

− Viite: KOM(2001) 256 lopullinen – 2001/0110 COD – CES 1113/2001 
 

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

• Koneet 
Esittelijä: Alfons de Vadder (työnantajat – B) 
 

− Viite: KOM(2000) 899 lopullinen – 2001/0004 COD – CES 1112/2001 
 

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

* 
 

*          * 
 

5 YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA 
 

• Siemenalan yhteinen markkinajärjestely 
Esittelijä: Nikolaos Liolios (muut eturyhmät – EL) 
 

− Viite: KOM(2001) 244 lopullinen – 2001/0099 CNS – CES 1119/2001 
 

− Avainkohdat:  
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TSK kannattaa komission ehdotusta siemenalan nykyisen tuen määrän säilyttämiseksi. 
 
TSK ehdottaa, että neuvosto ja komissio tutkivat mahdollisuutta vahvistaa kyseiset tuet pidemmälle 
kaudelle kuin kahdelle markkinointivuodelle sekä kehottaa neuvostoa ja komissiota määrittämään 
yhtenäisen tukitason Lolium perenne L. -lajille, jotta tietyt siementuottajat eivät joutusi 
epäedulliseen asemaan. TSK katsoo, että olisi tutkittava mahdollisuutta ottaa tiettyjä muita 
siemenlajeja järjestelmään. 
 
TSK ei kuitenkaan kannata komission ehdotusta, jonka tavoitteena on vakautusmekanismin 
käyttöönotto järjestelmässä, sillä se pitää ehdotusta liian epäselvänä, yleisenä, puutteellisesti 
perusteltuna ja ilmeisen tarpeettomana. TSK epäilee, ettei komissio ole ottanut perusteluissa 
huomioon budjettimenojen lisäksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muita tärkeitä tavoitteita 
eikä maatalousalan yleistä kehitystä. 
 

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

• YMJ/riisi 
Esittelijä: Luísa Santiago (työnantajat – P) 
 

− Viite: KOM(2001) 169 lopullinen – 2001/0085 CNS – CES 1118/2001 
 

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

• YMJ/viini 
Yleisesittelijä:  Adalbert Kienle  (työnantajat – D) 
 

− Viite: KOM(2001) 332 lopullinen – 2001/0132 COD – CES 1126/2001 
 

− Avainkohdat:  
 
Talous- ja sosiaalikomitea tukee voimakkaasti asetusehdotuksen tavoitteita, joilla pyritään 
helpottamaan sukupolvenvaihdosta maataloudessa ja erityisesti viinialalla siten, että 
mahdollistetaan uusien viljelmien istutusoikeuksien siirtäminen nuorille viininviljelijöille. 
 
Talous- ja sosiaalikomitea viittaa tässä yhteydessä valmisteilla olevaan lausuntoonsa nuorten 
maanviljelijöiden tulevaisuudennäkymistä ja muistuttaa, että sen itsensä järjestämässä julkisessa 
kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentin, alueiden komitean ja nuorten viljelijöiden 
eurooppalaisen neuvoston (CEJA) puhujat vaativat erittäin painokkaasti, että nuorille viljelijöille 
aiheutuvia toiminnan aloittamiseen liittyviä kustannuksia ja rasitteita on vähennettävä. 
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− Yhteyshenkilö: Eleonora di Nicolantonio 
   (puh. +32 2 546 9454 – sähköposti: 
Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

6 LIIKENNE JA TIETOYHTEISKUNTA 
 

• Siviili-ilmailualan tilastot 
Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK) 
 

− Viite: KOM(2000) 847 lopullinen – 2000/0343 COD – CES 1114/2001 
 

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

• Satelliittivälitteistä radionavigointia koskeva yhteisön ohjelma (Galileo) 

Esittelijä: Giannino Bernabei (työnantajat – I) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1116/2001 
 

− Avainkohdat:  
 
Komitea antaa täyden tukensa Galileo-ohjelmalle, joka on tärkeä strateginen väline eurooppalaisen 
järjestelmän kilpailukyvyn kannalta. Galileolla on myönteisiä maailmanlaajuisia vaikutuksia. Lisäksi 
sillä on innovatiivisia taloudellisia, työllistäviä ja sosiaalisia vaikutuksia, ja se voi taata elämänlaadun 
parantumisen kansalaisyhteiskunnassa. Komitea toivoo yhteisen strategian pikaista määrittelyä ja 
suosittaa seuraavaa:  
 

− hyväksytään nopeasti yhteinen ja yksiselitteinen strategia, johon sisältyy selkeästi määritelty 
mandaatti sekä tarkkaan eritelty kehitysohjelma. 

− vuoden 2001 aikana käynnistetään EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan mukainen yhteisyritys, 
minkä jälkeen perustetaan Euroopan Galileo-virasto, jonka tulisi luoda kaikille järjestelmään 
osallistuville, myös sen käyttäjille, pysyvä avoin verkko. 

− kestoltaan vuoteen 2003 rajatun yhteisyrityksen ja sen jälkeen perustettavan yhteisön viraston 
perustaksi otetaan neljä tukipylvästä: ohjauskomitea kaikille julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille; 
korkean tason eettinen toimikunta avoimuuden ja siviilikäytön vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi sekä yksityisyyden suojan takaamiseksi; sääntelyelin, joka varmistaa 
asianmukaisesti teknisen yhteentoimivuuden; operatiivinen elin. 

− laaditaan markkinointia varten rakenne, eräänlainen Galileon edistämisyhtiö, johon osallistuu myös 
yksityinen sektori siten, että se lopulta ottaa kokonaan vastuun yhtiön rahoittamisesta, mutta 
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kuitenkin niin, että julkiselle sektorille jää edelleenkin tekninen ja poliittinen vastuu. 
− tehdään yhteistyötä ja varmistetaan yhteentoimivuus GLONASS- ja GPS-järjestelmien kanssa 

laatimalla kansainvälisiä sopimuksia. 
 

− Yhteyshenkilö:  Luigi del Bino 
   (puh. +32 2 546 9353 – sähköposti: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 
 

• Tietojärjestelmien turvallisuus (tietokonerikollisuus) 
Esittelijä: Gérard Dantin (työntekijät – F) 
 

− Viite: KOM(2000) 890 lopullinen – CES 1115/2001 
 

− Avainkohdat: 
 
Tietoyhteiskunta tuo mukanaan huomattavia muutoksia elämän monille osa-alueille, niin työhön, 
koulutukseen ja vapaa-aikaan kuin elinkeinoelämän ja kaupan alalle. Osan taloudellista toimintaa 
voidaan todeta olevan riippuvainen tieto- ja viestintätekniikasta. 
 
On siis otettava käyttöön entistä tehokkaampia käytännöllisiä ja oikeudellisia keinoja riskien 
hallitsemiseksi. TSK korostaa tarvetta nopeuttaa säätelymekanismien käyttöönottoa. Lukuisia 
rankaisutoimenpiteitä tulisi täydentää ehkäisy- ja koulutustoimenpiteillä sekä syrjäytymistä estävillä 
toimilla. Tietojärjestelmien turvallisuutta tulisi painottaa enemmän. 
 
TSK:n mielestä on luotava teknisiä ja oikeudellisia välineitä, jotta Internetin käyttö ei johtaisi 
käyttäjien henkilökohtaisen käyttäytymisen jäljittämiseen tai tutkimiseen. Anonyymejä viestejä ei 
myöskään saisi pyytämättä lähettää yksityiseen osoitteeseen etenkään Internetin käyttöä tarjoavista 
yleisistä paikoista käsin (kuten verkkokahviloista, kirjastoista jne.). 
 
Komitea kannattaa ehdotusta perustaa EU:n keskustelufoorumi, jonka tarkoituksena on parantaa 
yhteistyötä EU:n tasolla, ja aikoo osallistua aktiivisesti foorumin työhön. Olisi tutkittava tarkemmin 
kahta kysymystä: kuinka kompleksinen Internet voi olla ilman liiallisen epävakauden riskiä ja  mitä 
psykologisia erityispiirteitä virtuaalimaailman tietokonerikollisuudella on? 
 

− Yhteyshenkilö:  Luigi del Bino 
   (puh. +32 2 546 9353 – sähköposti: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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7 KANSAINVÄLINEN KAUPPA 
 

• Kansainvälinen kauppa ja sosiaalinen kehitys (7. Euromed-
huippukokous) 
Esittelijä: Margarita López Almendáriz (työnantajat – E) 
 

− Viite: tiedonanto: CES 438/2001 fin 
 
− Avainkohdat:  
 
Suhteessa Välimeren alueeseen EU on toteuttanut monialaista lähestymistapaa (Barcelonan prosessi), 
jossa otetaan huomioon niin taloudelliset ja kaupalliset näkökohdat kuin sosiaalinen kehitys, yhteisön 
ulkopuolisten maiden turvallisuus ja vakaus sekä kulttuuriyhteistyö. Yksi tavoitteista on vapaakauppa-
alueen luominen vähitellen vuoteen 2010 mennessä; sen on tarkoitus olla yhdenmukainen eri osapuolten 
maailman kauppajärjestössä hyväksymien velvoitteiden kanssa. 
 
Alueen kehitysindikaattorit eivät ole kohentuneet siinä määrin kuin kumppanuusvaltiot olisivat toivoneet 
ja se on vasta siirtymässä avoimeen markkinatalouteen. Alueen keskinäinen kauppavaihto on edelleen 
hyvin vähäistä, ja se on todella riittämätöntä, mikäli EU:n kanssa tehtyjä sopimuksia on tarkoitus 
hyödyntää täysimääräisesti. 
 
TSK suosittaa mm. seuraavaa: 
 
− On kaksinkertaistettava Välimeren kumppanuusmaille annettava tekninen apu ja keskityttävä näin 

prosessin etelä–etelä-ulottuvuuteen. 
− On parannettava liikenne- ja televiestintäinfrastruktuureja. 
− On nopeutettava tuotteen alkuperää koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista. 
− Meda-ohjelman ohjelmointia ja hallinnollisia menettelyjä on yksinkertaistettava ja parannettava. 
− Meda-rahoitteisten hankkeiden seurantaa on parannettava, jotta varmistetaan niiden tehokkuus ja 

todellinen vaikutus tuensaajien kehitysindikaattoreihin. 
− On edistettävä avoimen, varman ja luotettavan sijoitusympäristön luomista, jotta helpotettaisiin 

alueen sulautumista maailmantalouteen. 
− On vahvistettava kansalaisyhteiskunnan toimijoiden roolia prosessissa ja edistettävä niiden 

etujärjestötoimintaa asianomaisten hallitusten suuntaan. 
 

− Yhteyshenkilö:  Ellen Durst 
   (puh. +32 2 546 9845 – sähköposti: ellen.durst@esc.eu.int) 
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• Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) 2002–2004 
Yleisesittelijä: Kenneth Walker (työnantajat – UK) 
 

− Viite: KOM (2001) 293 lopullinen – CES 1122/2001 
 

− Avainkohdat:  
 
Komitea kannattaa suosituimmuustullin 3,5 prosenttiyksikön kiinteämääräistä alennusta kaikille 
aroille tuotteille ja on samaa mieltä siitä, että kaikkiin asianomaisiin tuotteisiin olisi sovellettava 
yhdenmukaista 30 prosentin alennusta. 
 
Maiden jättämisessä etuusjärjestelmän ulkopuolelle komitea kannattaa tasapuolisen ja säännöllisesti 
tarkistettavan perusteen käyttöä ja katsoo, että Maailmanpankin soveltama raja -arvo täyttää nämä 
ehdot. 
 
Komitea kannattaa ehdotusta, jonka mukaan etuuksien asteittaisessa vähentämisessä olisi pidettävä 
voimassa molemmat perussäännöt, ns. "leijonanosaa" koskeva lauseke ja etuuksien asteittaista 
vähentämistä koskeva mekanismi. Komitea kannattaa järjestelmää, jossa asteittaista vähentämistä 
sovelletaan vain, kun edunsaajamaa täyttää yhden perusteista kolmena peräkkäisenä vuonna. 
Perusteen ei kuitenkaan tarvitse olla sama eri vuosina. 
 
Komitea toteaa, etteivät erityiset kannustusmenettelyt ole täyttäneet niihin kohdistuneita odotuksia, 
ja on samaa mieltä siitä, että niistä olisi tehtävä houkuttelevampia. Komitea kysyy, ovatko komission 
tämän suuntaiset toimet olleet riittävät. 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on tarttunut kyseisen asetuksen tarjoamaan 
yksinkertaistamismahdollisuuteen, mutta toteaa, että se ei ole onnistunut täysin yhdenmukaistamaan 
ja yhdistämään kaikkia sääntöjä ja menettelyjä. Vaikka komitea myöntää, että vuonna 2004 
tehtävän suuren tarkistuksen ajallinen läheisyys ei puolla jyrkkiä muutoksia tässä vaiheessa, se 
toivoo, että tuolloin koko järjestelmän yksinkertaistamisen, yhdenmukaistamisen, virtaviivaistamisen, 
kodifioinnin, supistamisen ja yhdistämisen tarve otetaan täysimittaisesti huomioon. 
 

− Yhteyshenkilö:  Jean-François Bence 
   (puh. +32 2 546 9399 – sähköposti: jean-françois.bence@esc.eu.int)  

 
 


