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I UUDEN KOMITEAN ASETTAMINEN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 
Täysistuntoa leimasi uuden komitean asettaminen. Neuvosto oli nimennyt komitean jäsenet 
17. syyskuuta 2002 toimikaudeksi 21.9.2002–20.9.2006 (ks. EYVL L 253, 21.9.2002). 
Ikäpuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajana komitea valitsi uuden työvaliokunnan. 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajaksi alkavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Roger 

Briesch äänin 173 puolesta ja 3 vastaan, 6:n pidättyessä äänestämästä. 69-vuotias Roger Briesch on 
Lothringenista kotoisin oleva ammattiyhdistysihminen, joka on aiemmin toiminut ETSK:n 

työntekijäryhmän puheenjohtajana. ETSK:n varapuheenjohtajiksi valittiin Leif E. Nielsen (muut 

eturyhmät – DK) ja Göke Frerichs  (työnantajien ryhmä – D). 
 
 
II LAUSUNTOTYÖ 
 
Työistunnossa komitea hyväksyi seuraavat lausunnot. Niiden joukossa on komission pyytämä 
valmisteleva lausunto liikenteen turvallisuudesta. 

 
• Liikenteen turvallisuus 

Esittelijä: Anna Bredima Savopoulou (työnantajat – EL) 

 
– Viite: valmisteleva lausunto CESE 1156/2002 
 
– Avainkohdat: 

 
ETSK katsoo, että on syytä sopia kansainvälisistä säännöistä, joiden avulla voidaan terrorismin ja 
muiden turvallisuusuhkien seurausten poistamisen ohella puuttua myös terrorismin syihin. Se 
kehottaa kiinnittämään huomion seuraaviin välttämättömyyksiin: 

 
• laivat, lentokoneet, lentoasemat ja satamakokonaisuudet tulee varustaa 

asianmukaisesti kohtaamaan mahdolliset terroristihyökkäykset ja muut rikolliset toimet 

• EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten (maahanmuutto-, tulli-, lentoasema- ja 

satamaviranomaiset) tulee tiivistää yhteistyötään ja kansainväliset ja EU:n omat 

päätöksentekoprosessit on sovitettava yhteen, jottei kansainvälisten ja yhteisön 
säännöstöjen välille kehity epäjohdonmukaisuuksia  

• kaikkien osapuolten tulee soveltaa turvallisuustoimenpiteitä yhdenmukaisesti ja 
tasapuolisesti siten, ettei niillä haitata liikenteen sujuvuutta 

• uudet turvallisuustoimet tulee punnita siten, että saadaan aikaan tasapaino niille 
asetettujen tavoitteiden sekä niiden aiheuttamien kustannusten ja niistä liikenteeseen 
kohdistuvien vaikutusten välille. Ne eivät saa loukata kenenkään ihmisoikeuksia eivätkä 
horjuttaa minkään maan valtiosääntöoikeudellista järjestystä. 

 
Liikenteen turvallisuustoimet rahoitetaan nykyään jäsenvaltioittain monin eri tavoin. ETSK katsoo, 
että EU:n puitteissa on sovellettava yhdenmukaisia toimintaperiaatteita turvallisuuskysymyksiin ja 
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että valtioiden on yhteistuumin muokattava kattava politiikka, jonka avulla pystytään takamaan 
mahdollisimman hyvä meri- ja lentoliikenteen turvallisuus ja järjestämään tähän tarvittava rahoitus. 
 

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

 

• Ehdotus: neuvoston päätös eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien 

toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan 

monivuotisen MODINIS-ohjelman (2003–2005) hyväksymisestä  

Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – F) 
 

– Viite: KOM(2002) 425 lopullinen – 2002/0187 CNS – CESE 1157/2002 
 

– Avainkohdat: 
ETSK kannattaa kokonaisvaltaisesti MODINIS-ohjelmaa. 
 
Komitea kannustaa käyttämään vertailuanalyysia olennaisena yhteisenä analyysimekanismina 
kaikissa tietoyhteiskunnan alaan kuuluvissa tutkimuksissa ja toimissa. 
 
ETSK on tyytyväinen, että ohjelmassa annetaan etusija laajakaistatekniikalle. Se katsoo myös, että 
nopeiden käyttöyhteyksien kehittäminen on eurooppalaisten kannalta välttämätöntä. Nopeita 
yhteyksiä tulisi pitää yleishyödyllisenä palveluna, jota tulisi voida käyttää helposti ja  kohtuullisin 
kustannuksin koko yhteisön alueella. 
 
Sen lisäksi, että ohjelmalla pyritään edistämään verkko- ja tietoturvaan liittyvien kysymysten 
tiedostamista yhteiskunnassa, komitea suosittaa myös, että siinä yritetään sovittaa tietojen ja 
verkkojen välttämätön suojelu yhteen kansalaisten vapauksien ja käyttäjien oikeuksien kanssa. 
 

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

 
 
* 
 

*          * 
 

 
 

• Huumausaineiden väärinkäyttö 

Yleisesittelijä: An Le Nouail-Marlière (työntekijät – F) 
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– Viite: KOM(2002) 201 lopullinen – 2002/0098 CNS – CESE 1159/2002 
 

– Avainkohdat: 
 

ETSK panee merkille, että suosituksella pyritään vähentämään huumausaineiden käytöstä aiheutuvia 
terveyshaittoja. Suosituksessa tarkastellaan etenkin riskeistä tiedottamista ja riskien ehkäisyä sekä 
erityistoimia, joita on toteutettava huumausaineiden kysynnän vähentämiseksi. Siinä ei käsitellä 
tarjonnan vähentämistä. Komitea pahoittelee, ettei suosituksessa määriteltyihin tavoitteisiin sisälly 
horisontaalista ulottuvuutta, joka mahdollistaisi eri aloilla – terveydenhoito, poliisitoimi, koulutus, 
sosiaali- ja työllisyysala – toteutettujen toimien yhteisvaikutuksen. 

 
Riskitekijät muuttuvat lakkaamatta ja suojatekijöitä on mukautettava vastaavasti. 

 
Huumausaineriippuvuuden ehkäisy ja torjunta voidaan integroida työturvallisuutta ja työterveyttä 
koskeviin ohjelmiin. Yritys ei ole välttämättä ympäristö, jossa huumausaineriippuvuutta aiheuttavat 
riskit syntyvät, mutta työympäristö voi ylläpitää riippuvuutta. On aiheellista kutsua 
työmarkkinaosapuolet perinteisten terveys- ja sosiaalialan toimijoiden ohella mukaan toteuttamaan 
ohjelmia, joilla pyritään ehkäisemään huumausaineriippuvuutta tai tarpeen tullen sopeuttamaan 
huumausaineriippuvuudesta kärsiviä työntekijöitä jälleen työelämään.  

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

* 
 

*          * 
 

 
• Poikkeukselliset luonnonkatastrofit ehdokasvaltioissa 

Yleisesittelijä: Adalbert Kienle (työnantajat – D) 
 

− Viite: KOM(2002) 519 lopullinen – 2002/0227 CNS – CESE 1161/2002 
 
– Avainkohdat: 

Komitea kannattaa ehdotusta ja katsoo, että se täydentää mielekkäästi komission ehdotusta perustaa 
Euroopan unionin solidaarisuusrahasto luonnonkatastrofien varalle. 
 
Toisaalta komitea pahoittelee Sapard-rahoitusvälineen toteuttamiseen liittyviä valtavia käynnistys- ja 
hallintovaikeuksia. 

 
− Yhteyshenkilö: Georgine Willems 
 (puh. +32 2 546 9471 – sähköposti: georgine.willems@esc.eu.int) 
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* 
 

*          * 
 
 

• Euroopan unionin solidaarisuusrahasto 

Esittelijä: Adalbert Kienle (työnantajat – D) 
 

– Viite: KOM(2002) 514 lopullinen – 2002/0228 CNS – CESE 1158/2002 
 

– Avainkohdat: 
 

ETSK kannattaa komission ehdotusta. Se suosittaa selkeiden valintakriteereiden luomista 
solidaarisuusrahaston resurssien käyttämiseksi. Komitea toteaa, että tukea tulee jakaa myös 
yhteisön muista rahoitusvälineistä, ja korostaa tulvariskien ennaltaehkäisyn merkitystä. 

 

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

• Alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen tiettyihin erityisen työvoimavaltaisiin 

palveluihin  

Esittelijä: Arthur Ladrille (työntekijät – B) 
 

− Viite: KOM(2002) 525 lopullinen – 2002/0230 CNS – CESE 1160/2002 
 

– Avainkohdat: 
 

Komitea kannattaa komission ehdotusta. 
 

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

 
 


