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Täysistuntoon osallistuivat komission jäsenet Margot Wallström ja Pascal Lamy; ensinnä 
mainittu käsiteltäessä kestävää kehitystä ja viimeksi mainittu WTO:n neljännen 
ministerikonferenssin valmistelua käsiteltäessä. Täysistunnossa annettiin seuraavat 
lausunnot: 
 
 

1  ULKOSUHTEET 
 

• WTO:n neljännen ministerikonferenssin valmistelu – TSK:n kanta  

Esittelijä: Bruno Vever (työantajat – F) 
Apulaisesittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – E) 
 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1326/2001 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea katsoo, että Dohan konferenssin onnistuminen auttaisi sääntelemään kansainvälistä 
kauppaa nykyistä paremmin ja vahvistaisi kestävästi maailmanlaajuisen talouskasvun 
perusrakenteita, mistä olisi suurta hyötyä etenkin kehitysmaille. Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 
tapahtuneiden terrori-iskujen ja niiden johdosta äkillisesti kiristyneen yleismaailmallisen tilanteen 
jälkimainingeissa neuvottelukierroksen käynnistäminen olisi osoitus kansainvälisen 
yhteisön päättäväisyydestä tehostaa toimintatapojaan vuoropuhelun avulla joutuessaan 
kohtaamaan maailmanlaajuistumisen ja tulevaisuuden uudet haasteet. 
 
Komitean mielestä on ensiksi koottava yhteen onnistumiseen tarvittavat ennakkoedellytykset. 
Toisin sanoen neuvotteluihin on ryhdyttävä avoimin mielin, toinen toistaan kuunnellen ja 
avoimuuden hengessä, sekoittamatta esityslistan selkeää määrittelyä ja sen tulosten ennakointia. 
Tämän on tapahduttava varmistamalla ehdottomasti kehitysmaiden tuki, järjestämällä 
interaktiivinen vuoropuhelu järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa ja rakentamalla 
yhteyksiä eri aiheiden kesken sekä liittämällä Dohan esityslista laajempaan asiayhteyteen, jolla 
saadaan muutkin kansainväliset elimet kuin WTO antamaan panoksensa. 
 
Niinpä komitea ehdottaa, että WTO:n uuden neuvottelukierroksen tavoitteeksi asetettaisiin 
"kokonaisvaltainen ja kestävä kehitys". 
 
Samalla kun komitea tähdentää uuden neuvottelukierroksen ehdottomasti kokonaisvaltaista, tietyt 
ehdot täyttävää ja interaktiivista luonnetta, se toteaa, että tietyt arkaluonteiset kysymykset 
saattavat vaatia enemmän aikaa, jotta ne hahmotettaisiin paremmin neuvotteluissa. Uusi 
neuvottelukierros voitaisiinkin jakaa kolmeen toisiinsa kiinteästi liittyvään osaan, joista yhtäkään 
ei voida irrottaa kokonaisuuden toteuttamisesta. Tämä kolmiosainen kokonaisuus käsittäisi 

 
− viipymätöntä käsittelyä vaativat, toimeenpanoa koskevat kysymykset kehitysmaissa; komitea 

toteaa tyytyväisenä, että näitä kysymyksiä koskevia ehdotuksia on tehty jo ennakkoon 
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− markkinoille pääsyä ja siihen liittyvää ohjelmaa koskevien neuvottelujen helpottamisen – 
maatalouteen ja palveluihin liittyvät kysymykset 

 
− tien avaamisen järjestelmään liittyvien ongelmien käsittelylle (kilpailu, sijoitukset, 

kuluttajansuoja, ympäristö ja ILOon liittyvät sosiaaliset kysymykset). 
 
Tehokas vuoropuhelu järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa on onnistumisen edellytysten 
olennainen osatekijä. Niinpä komitea suosittaa WTO:n ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
edustajien (yhteiskunnallis-ammatillisten tahojen ja valtiovallasta riippumattomien 
organisaatioiden) välisen käytännesäännöstön hyväksymistä. 
 

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

 
 

• Eurooppa–Välimeri-kumppanuus – Kokemuksia viiden vuoden 
ajalta ja tulevaisuudennäkymiä 

Esittelijä: Dimitrios N. Dimitriadis (työntekijät – EL) 

 
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1332/2001 
 

− Avainkohdat: 
 

Talous- ja sosiaalikomitea esittää lausunnossa katsauksen vuonna 1995 luotuun Eurooppa–
Välimeri-kumppanuuteen, joka käsittää seuraavat osiot: poliittinen ja turvallisuusosio, talous- ja 
rahoitusosio sekä humaaninen, sosiaalinen ja kulttuuriosio.  
 
Barcelonan julistusta noudattaen talous- ja sosiaalikomitea on jo yli viiden vuoden ajan 
paneutunut tehtäväänsä   
 

- luodakseen yhteysverkon kaikkien talous- ja sosiaalineuvostojen ja vastaavien elinten 
kesken mm. järjestämällä vuosittain Euromed-huippukokouksen talous- ja 
sosiaalineuvostoille (viimeksi marraskuussa 2000 Napolissa) 

- levittääkseen Välimeren alueen kumppanuusmaihin ajatusta neuvoa-antavien elinten 
perustamisesta tai kyseisten elinten vahvistamisesta  

- järjestääkseen säännöllistä ajatuksenvaihtoa Välimeren pohjois- ja etelärannalla 
sijaitsevien maiden järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä esim. käsittelemällä 
yhdessä kumppanuuden kannalta keskeisiä aiheita (viimeksi Euroopan ja Välimeren 
alueen talous- ja sosiaalineuvostojen huippukokousta varten laadittu tiedonanto, jossa 
käsiteltiin kansainvälistä kauppaa ja  sosiaalista kehitystä).  

 
Eurooppa–Välimeri-kumppanuuteen on kohdistunut suuria, jopa erittäin suuria odotuksia. 
Myönteistä kehitystä edustavat uudet institutionaaliset puitteet, joiden turvin osapuolten edustajat 
ovat kokoontuneet säännöllisesti. Välimeren alueen kumppanuusmaiden taloudelliset uudistukset 
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eivät ole edenneet odotusten mukaan, ja myös niiden kauppa on ollut odotettua heikompaa. 
Barcelonan prosessin sosiaalista osiota ei ole toteutettu talous- ja sosiaalikomitean toivomalla 
tavalla.  
 
Tulevaisuudennäkymien suhteen talous- ja sosiaalikomitea kannattaa lausunnossaan mm. seuraavia 
seikkoja: 
 

- Luodaan sijoituksille suotuisat olot Välimeren etelärannalla sijaiseviin maihin. 
- Edistetään nykyistä enemmän rajanylittäviä hankkeita ja hajautettua yhteistyötä tavoitteena 

kaikkien toimijoiden välinen vaihtotoiminta.  
- Vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa ja kutsutaan se mukaan Meda-ohjelmassa tuettuun 

toimintaan. 
- Edistetään nykyistä enemmän eteläisten Välimeren maiden integraatiota Meda-ohjelman 

varojen avulla  (alueelliset ohjelmat).  
 
Tapahtumat syyskuun 11. päivänä 2001 osoittavat, että on tarpeen vahvistaa viipymättä Eurooppa–
Välimeri-kumppanuutta. Muodostuneiden uusien haasteiden edessä EU:n on hyödynnettävä 
Barcelonan ministerikonferenssin päätöksiä syntyneen ilmapiirin normalisoimiseen ja lähentämään 
kumppanimaita kulttuurisesti ja sivistyksellisesti sekä toisiinsa että EU:hun nähden. 

 
− Yhteyshenkilö: Ellen Durst 
 (puh. +32 2 546 9845 – sähköposti: ellen.durst@esc.eu.int) 
 
 

2  VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN 
 PERUSTUVAN EUROOPPALAISEN ALUEEN LUOMINEN 

 
• Yksityisoikeutta koskevan Euroopan oikeudellisen alueen 

toteuttaminen 
Esittelijä: Manuel Ataíde Ferreira (muut eturyhmät – P) 

 
− Viite: KOM(2001) 221 lopullinen – 2001/0109 CNS – CES 1324/2001 
 

− Avainkohdat: 
 

Unionin elinten on pyrittävä kunnianhimoisesti luomaan yksityis- ja kauppaoikeutta koskeva 
Euroopan oikeudellinen alue, varsinkin kun otetaan huomioon viimeaikaiset traagiset tapahtumat, 
jotka osoittavat, että terrorismin ja rikollisuuden torjuminen edellyttää yhtenäistä oikeudellista 
aluetta. 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvostolle tehty asetusehdotus hyväksytään ottaen 
kuitenkin huomioon seuraavat seikat: 
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− ohjelmaan varattujen määrärahojen korottaminen, jotta ohjelman turvin voidaan todella luoda 
Euroopan oikeudellinen alue 

 
− ohjelmaan osallistuvien tahojen kelpoisuusehtojen ja rahoitusosuuden tarkistaminen, jotta 

useat maat ja organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan. 
 

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

 
3 TYÖLLISYYS, YHDENVERTAISTEN MAHDOLLISUUKSIEN 

 EDISTÄMINEN SEKÄ OSATTOMUUDEN JA KÖYHYYDEN 
 TORJUMINEN 

 
• Työllisyyspolitiikan suuntaviivat 

Esittelijä: Jan Jacob van Dijk (työntekijät – NL) 
 
− Viite: KOM(2001) 511 lopullinen – CES 1325/2001 
 

− Avainkohdat: 
 

Komitea on tyytyväinen siihen, että TSK:n aikaisemmissa lausunnoissaan esittämien kehotusten 
mukaisesti ikääntyviin työntekijöihin kiinnitetään suuntaviivoissa suurempaa huomiota. Miesten ja 
naisten välisten palkkaerojen poistamista on painotettava aiempaa enemmän. Siksi komitea 
kannattaakin suuntaviivojen lujittamista. 
 
Sen sijaan komitea suhtautuu varauksellisesti komission päätökseen jättää pois määrälliset 
tavoitteet, jotka vielä sisältyivät työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin vuodeksi 2001. Lisäksi komitea 
kyseenalaistaa suuntaviivojen vuosittaisen tarkistamisen tarpeen. Näin ollen komitea suosittelee 
suuntaviivoille useamman vuoden voimassaoloaikaa. Komitea on huolissaan 
työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksista osallistua suuntaviivojen laatimiseen ja niiden 
muuntamiseen kansallisiksi toimintasuunnitelmiksi, ja se suhtautuu vieläkin epäilevämmin 
työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksiin osallistua suuntaviivojen muuntamiseen kansallisiksi 
toimintasuunnitelmiksi. Komissio ja neuvosto vaativat työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa 
aiheellisesti, että heikossa asemassa olevat ryhmät otetaan työmarkkinoilla huomioon. Ryhmään 
olisi vielä lisättävä etniset vähemmistöt ja vammaiset, ja työllisyyspolitiikan suuntaviivoihin tulisi 
sisällyttää maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevä osuus. 

 

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

 
• Euroopan vammaisten teemavuosi 2003  

Esittelijä: Miguel Cabra de Luna (muut eturyhmät – E) 
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− Viite: KOM(2001) 271 lopullinen – 2001/0116 CNS – CES 1323/2001 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen Euroopan vammaisten teemavuotta 2003 koskevaan ehdotukseen ja 
komitean mielestä on keskeisen tärkeää tuoda esiin vammaisuuden monimuotoisuus ja tunnistaa 
moniperusteisen syrjinnän erityiskysymykset. 
 
Euroopan teemavuoden onnistuminen edellyttää työmarkkinaosapuolten täysimääräistä 
osallistumista prosessiin. Vammaisten pääsy osallisiksi tietoyhteiskunnasta on tärkeä esimerkki siitä, 
että valtavirtaistaminen on olennaista varmistettaessa vammaisten yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
integroituminen. Korkeatasoiseen koulutukseen pääsyllä on perustava merkitys vammaisten 
menestyksekkäälle integroitumiselle yhteiskuntaan. Yksi Euroopan teemavuonna toteutettava 
konkreettinen aloite voisi olla vammaisuudesta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua ja 
syrjimättömyyttä koskeva direktiiviehdotus rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattomasta 
yhdenvertaisesta kohtelusta annetun direktiivin mallin mukaisesti. Komitea kehottaa Euroopan 
komissiota tekemään tällaisen ehdotuksen. Teemavuonna voitaisiin ottaa käyttöön avoin menetelmä 
politiikan koordinoinniksi ja parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi kaikkialla EU-maissa. Komitea 
katsoo, että osana omia Euroopan teemavuoden sitoumuksiaan sen tulisi järjestää riippumaton 
tarkastus, jossa käsiteltäisiin sen omia rakennuksia. 
 

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

 
• Unionissa pitkään oleskelleet kolmansien maiden kansalaiset 

Esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – E) 
 
– Viite: KOM(2001) 127 lopullinen – 2001/0074 CNS – CES 1321/2001 
 
– Avainkohdat: 
 

Komitea suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti tämän lausunnon aiheena olevan direktiivin 
sisältöön, sillä se vastaa komission itsensä luomia odotuksia ja siinä otetaan huomioon 
maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa komission tiedonannossa esitetyt näkökohdat samoin kuin 
talous- ja sosiaalikomitean kyseisestä tiedonannosta esittämät huomiot. 
 
TSK katsoo, että ehdotetun direktiivin 12 artiklan 1 kohdan luettelo oikeuksista saattaa hankaloittaa 
muiden, luettelossa mainitsemattomien oikeuksien käyttöä. Direktiiviin olisi syytä sisällyttää yleinen 
lauseke yhtäläisistä oikeuksista yhteisön kansalaisten kanssa. 
 
Komitean mielestä pitkään oleskelleiden henkilöiden äänioikeus kunnallisvaaleissa ja Euroopan 
parlamentin vaaleissa tulee ottaa huomioon yhteisön lainsäädännössä, sillä se on lisäksi hyvin tärkeä 
kotouttamisväline. 
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Komitea yhtyy direktiivissä esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan on tärkeää, että 
maahanmuuttajat voivat liikkua oleskeluvaltionsa ja lähtömaansa välillä. Komitean mielestä sallittua 
oleskelumaasta poissaoloaikaa tulisi pidentää ja tulkita tarpeeksi joustavasti, jotta unionissa pitkään 
oleskelleita henkilöitä rohkaistaan kehittämään lähtömaidensa elinkeinoelämää. TSK:n mielestä 
säännön tulisi olla voimassa sekä ennen pitkään oleskelleen kansalaisen aseman saamista että sen 
jälkeen. 
 
Komitea ehdottaa, että puolison ja muiden perheen yhdistämistä koskevassa lainsäädännössä 
perheenjäseniksi katsottujen henkilöiden tulee saada sama pitkään oleskelleen kolmannen maan 
kansalaisen asema kuin ensimmäisen kyseisen aseman saaneen perheenjäsenen. 
 
– Yhteyshenkilö: Pierluigi Brombo 
    (puh. +32 2 546 9718 – sähköposti: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 
4 KESTÄVÄN TALOUSKEHITYKSEN EDISTÄMINEN JA 

 YHTEINEN TALOUSPOLITIIKKA 
 

• eLearning-toimintasuunnitelma – Katse huomispäivän koulutukseen  

Esittelijä: Bernd Rupp (muut eturyhmät – D) 
 Apulaisesitelijä: Christoforos Koryfidis (työntekijät – EL) 
 
– Viite: KOM(2001) 172 lopullinen – CES 1322/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Talous- ja sosiaalikomitea kannattaa eLearning-aloitetta. Komitea pitää sitä nykyaikaisena ja 
joustavana opetusta koskevana ehdotuksena, jonka avulla voidaan lähestyä, tarkastella ja  ratkaista 
digitaaliajan ongelmia. Se kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioiden hallituksia, alue- ja 
paikallisviranomaisia, järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa ja yritysmaailmaa tekemään yhteistyötä 
kyseisen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. 
 
Jotta kattava eLearning-suunnitelma saataisiin onnistuneesti toteutettua ja voitaisiin hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla sen tarjoama mahdollisuus perinteisten oppimis- ja 
koulutusmenetelmien rikastamiseen, komission on määriteltävä entistä selkeämmin, millä tavoin 
aloite tulee hyödyttämään koulutusalaa. Aloitteen hyöty on ilmeisen merkittävä erityisesti 
kouluopetuksen kannalta. 
 
Näin ollen komitea haluaa erityisesti kiinnittää huomiota siihen opetus- ja koulutusympäristöön, jossa 
e-oppimista on määrä kehittää. Näiden puitteiden selvittämiseksi on tehtävä yksityiskohtaista ja 
tarkkaa tutkimustyötä. Lisäksi on välttämätöntä kehittää viipymättä asianmukaisia eurooppalaisia 
opetustuotteita, -sisältöjä ja -menetelmiä kaikkia opetus- ja koulutusmuotoja varten. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
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    (puh. +32 2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 
• Nuoret viljelijät ja uudenlainen talous 

Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – E) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1314/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Kestävän kehityksen lähtökohtana tulee olla käytettävissä olevien luonnonvarojen säilyttäminen 
tuleville sukupolville. Se edellyttää laadukasta maataloutta ja maaseudun kehittämistä siten, että 
uusille sukupolville tarjotaan työtilaisuuksia. 
 
Maatalous ja yhteiskunta pystyvät ymmärtämään toisiaan ainoastaan mikäli maatalousväestön 
syrjäytymis- ja ikääntymissuuntaus saadaan käännettyä hyödyntämällä uuden tieto- ja viestintä-
tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia sekä supistamalla taantuvien maaseutualueiden ja voimakkaasti 
innovatiivisten alueiden välillä jo nyt havaittavia eroja. 
 
Maatalouden on kaikin tavoin osallistuttava osaamiselle ja innovaatiolle rakentuvan yhteiskunnan 
kehittämiseen ja hyödynnettävä kyseisen kehityksen myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Lissabonissa 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen uusista 
suuntaviivoista (eLearning) sekä uuden tietotekniikan edistämisestä (eEurope). Aloitteet on 
toteutettava käytännössä ryhtymällä maataloudelle ja erityisesti nuorille viljelijöille suunnattuihin 
erityistoimenpiteisiin. 
 
Nuoria viljelijöitä on kannustettava innovatiiviseen toimintaan, mutta heidän tulee myös olla valmiita 
sopeuttamaan tuotantoaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja yhteiskunnan odotuksiin. Komissiota 
ja jäsenvaltioita kehotetaankin ryhtymään seuraaviin toimiin:  
 
− tukemaan valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita sekä maatalouteen ja maaseutuun liittyvien 

yritysten, koulujen ja oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuskeskusten välistä vaihtoa 
− tukemaan alue- tai paikallistasolle hajautettuja toimintasuunnitelmia  
− luomaan paikallistasolle uusia toimipisteitä, jotka huolehtivat maatalouden ja maaseutuyhteisöjen 

kehittämisestä, tai vakiinnuttamaan nykyiset toimipisteet 
− sisällyttämään maatalous yhdeksi eEuropen kohderyhmäksi; näin voidaan parantaa viljelijöiden ja 

yhteiskunnan välistä vuoropuhelua ja helpottaa Internetin välityksellä tapahtuvaa viljelijöiden 
ajatusten- ja kokemustenvaihtoa. 

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

• Veroesteet – Työeläkkeet 
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 Esittelijä: Harry Byrne  (työnantajat – IRL) 
 
– Viite:  KOM(2001) 214 lopullinen – CES 1320/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt nämä ehdotukset rajat ylittävää 
työeläketarjontaa koskevien veroesteiden poistamiseksi. 
 
Komitea kannattaa komission toimintatapaa, joka sisältää kansallisten verosäännösten valvomisen ja 
tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot todella kunnioittavat 
perustamissopimuksessa määrättyjä perusvapauksia. 
 
Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotusluonnokseen yleiseurooppalaisten eläkelaitosten 
perustamisesta, vaikka toteaakin, että ehdotuksen toteuttaminen edellyttää vielä yksityis-
kohtaisempaa työtä ja konsultaatioita. 
 
Komitea kannattaa tavoitetta poistaa työntekijöiden liikkumisen vapauden perusteettomat esteet. 
Siksi se kannattaa myös komission asiakirjassa esitettyjä periaatteita, mutta katsoo, että komission 
tulee tehdä läheistä yhteistyötä yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa löytääkseen ratkaisuja asiaan 
liittyviin monitahoisiin kysymyksiin. 
 
– Yhteyshenkilö: Alberto Allende 
    (puh. +32 2 546 9679 – sähköposti: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Tupakan valmisteverot 
 Esittelijä: José Bento Gonçalves (muut eturyhmät – P) 
 
– Viite: KOM(2001) 133 lopullinen – 2001/0063 CNS Osa II – CES 1330/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea tuntee pohjimmiltaan huolta samoista asioista kuin komissio. Komitean käsityksen mukaan 
komission tekemät ehdotukset eivät kuitenkaan vaikuta toivotulla tavalla eikä ehdotettu väline ole 
siis asianmukainen. 
 
Komitean mielestä komission ehdotuksen avulla ei kavenneta jäsenvaltioiden soveltamien 
valmisteverokantojen välisiä suuria eroja, vaan ne pikemminkin kasvaisivat, mikä on tietyssä määrin 
yhdenmukaistamisen vastaista. 
 
Komitea katsoo, että niin kauan kuin tupakan valmisteverokantojen yhdenmukaistamista ei 
sisällytetä yleiseen veropakettiin eikä neuvosto ole valmis edistämään asiaa, tilanne on säilytettävä 
nykyisellään. 
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– Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta 
    (puh. +32 2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

5 KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA ELÄMÄNLAADUN 
 EDISTÄMINEN YHTEISESSÄ MAATALOUSPOLITIIKASSA 

 

• Yhteisön toimintaohjelma ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla 
toimivien valtioista riippumattomien järjestöjen tukemiseksi  

 Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – E) 
 
– Viite: KOM(2001) 337 lopullinen – 2001/0139 COD Osa II – CES 1329/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Eurooppalaiset valtiovallasta riippumattomat organisaatiot ovat osoittaneet, että ne pystyvät 
hoitamaan komission niille osoittaman tehtävän sekä edistettäessä uusia eurooppalaisia hallintotapoja 
että laadittaessa ja pantaessa täytäntöön EU:n ympäristöpoliittisia toimia. Näin ollen on täysin 
perusteltua toteuttaa yhteisön toimintaohjelma, jolla tuetaan ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla 
toimivia kansalaisjärjestöjä. 
 
Todettakoon, että uusien hallintotapojen toteutuminen sekä ympäristönsuojelun ja kestävän 
kehityksen asianmukaisen tason saavuttaminen – jotka ovat yhteisön toimintaperiaatteen tavoitteita 
jatkuvista taloudellisista vaikeuksista huolimatta – edellyttävät myös sellaisten valtiovallasta 
riippumattomien organisaatioiden ympäristötoimien ja -sitoumusten tukemista ja rahoittamista, jotka 
edustavat Euroopan kansalaisia työntekijöinä, työnantajina, maanviljelijöinä tai kuluttajina ja joiden 
rooli ympäristöpoliittisten toimien täytäntöönpanossa on erittäin merkittävä. 
 
Komitea suosittaa muun muassa, että ohjelman yhtenä tavoitteena olisi edistää ympäristöjärjestöjen 
pysyvää tai tilapäistä yhdistymistä, jotta ne saavuttaisivat yhteisön toimintaperiaatteelle asetetut 
tavoitteet laajemmin kuin toimintaa rahoittavien ohjelmien yhteydessä. Jotta arviointiperusteissa 
mainittua "yleistä näkyvyyttä" ei tarkasteltaisi kovin harkinnanvaraisesti, on aiheellista keskittyä 
yksinomaan "toimien näkyvyyteen" eikä hakijaorganisaatioon, jotta edistetään uusien järjestöjen 
luomista tai uudenlaisia yhteenliittymiä. 
 
– Yhteyshenkilö: Johannes Kind 
    (puh. +32 2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Rakennusten energiatehokkuus 

 Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – F) 
 
– Viite: KOM(2001) 226 lopullinen – 2001/0098 COD – CES 1312/2001 
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– Yhteyshenkilö: Luigi del Bino 
    (puh. +32 2 546 9353 – sähköposti: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 
 

• Valkoinen kirja kemikaalipolitiikasta  

 Esittelijä: Sergio Colombo (työntekijät – I) 
 
– Viite: KOM(2001) 88 lopullinen – CES 1327/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea kannattaa strategian yleistä lähestymistapaa ja on erityisen tyytyväinen seuraaviin 
seikkoihin:  
 
− Strategia perustuu kestävän kehityksen, ennalta varautumisen ja korvattavuuden periaatteisiin, 

jotta taattaisiin ympäristön, käyttäjien ja kuluttajien turvallisuus myös entistä paremman 
tiedotuksen avulla.  

− Innovaatiota pidetään kilpailukyvyn turvaamisen sekä turvallisten kemikaalien tuotannon 
edistämisen välineenä. Ennen kaikkea yhteisön tasolla toteutettavat laajat tutkimustoimet 
mahdollistavat sen, että kemianteollisuudella on nykyajan yhteiskunnassa edelleen korvaamaton 
rooli.  

− Strategialla on tarkoitus edistää testimenetelmiä, jotka eivät perustu eläinkokeisiin.  

− Yritykset (valmistajat, maahantuojat, käyttäjät) velvoitetaan suorittamaan kemikaalien 
rekisteröinnistä aiheutuvat kustannukset.  

 
Valkoisessa kirjassa ei kuitenkaan mainita riittävän painokkaasti työntekijöitä, kun otetaan 
huomioon, että työmarkkinaosapuolten käymissä neuvotteluissa on kokemusten mukaan saatu 
aikaan merkittäviä parannuksia tuotantolaitosten työoloihin sekä työsuojeluun. Tässä yhteydessä on 
myös edistetty merkittävästi tuotantolaitosten ja kulloisenkin alueen suhteita kutsumalla 
julkisviranomaiset mukaan niiden kehittämiseen.  
 
TSK on komission kanssa samaa mieltä siitä, että johdannossa esitetyn toteamuksen mukaisesti on 
ennalta varautumisen periaatetta kunnioittaen edistettävä tiettyjen kemikaalien korvaamista, kun 
luotettavat tieteelliset todisteet osoittavat, että kyseisten aineiden käyttö todennäköisesti vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, vaikkei olekaan olemassa tieteellistä varmuutta 
mahdollisten haittavaikutuksien luonteesta ja laajuudesta. Kustannukset ja hyödyt on arvioitava 
huolellisesti ottamalla huomioon kestävä kehitys. Komitea panee tässä yhteydessä merkille 
ympäristönsuojelu- ja kuluttajajärjestöjen huolet, sillä niiden mukaan komission ehdotuksessa ei oteta 
riittävästi huomioon tarvetta lopettaa sellaisten kemikaalien tuotantoa, joiden tiedetään olevan 
myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja eläviin kudoksiin kerääntyviä. Komitea kannustaa edistämään 
vaarallisten aineiden korvaamista vaarattomammilla aineilla aina, kun sopivia vaihtoehtoja on 
käytettävissä. 
 
– Yhteyshenkilö: Silvia Calamandrei 
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    (puh. +32 2 546 9657 – sähköposti: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Kasvien haitalliset organismit 
 Esittelijä: Johannes M. Jaschick (muut eturyhmät – D) 
 
– Viite: KOM(2001) 183 lopullinen – 2001/0090 CNS – CES 1317/2001 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio 
    (puh. +32 2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Tupakkatuotteiden mainonta ja sponsorointi  

 Esittelijä: Christoph Fuchs  (muut eturyhmät – D) 
 
– Viite: KOM(2001) 283 lopullinen – 2001/0119 COD – CES 1328/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea pitää tervetulleena komission ehdotusta direktiiviksi tupakkatuotteiden mainontaa ja 
sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä. 
 
Komitea yhtyy käsitykseen, että komission ehdottama jäsenvaltioiden nykyisten lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentäminen parantaa niiden käyttökelpoisuutta. Nykyisiä 
markkinaesteitä on tarkoitus poistaa. TSK pitää määräysten lähentämistä entisestään seuraavana 
välttämättömänä askeleena yhteisön sisämarkkinoiden toteuttamisessa. 
 
Komitea huomauttaa, ettei komissio ole esittänyt todennettavaa näyttöä tupakkamainonnassa 
vaikuttavista kaupan esteistä. 
 
Komitea pitää komission ehdotusta lisäkeinona tupakoinnin aiheuttamien terveyshaittojen ennalta 
ehkäisemiseksi. Tässä yhteydessä komitea muistuttaa, että kestäviä tuloksia voidaan saavuttaa 
ainoastaan kattavalla ylikansallisella strategialla tupakan aiheuttamien terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi. Näin ollen TSK kannattaa varauksetta neuvoston 19. kesäkuuta 2001 tekemiä 
päätelmiä, joiden mukaan komission tehtävänä on tukea Maailman terveysjärjestön työtä 
tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen aikaansaamiseksi. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
    (puh. +32 2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Vihreä kirja yhteisestä kalastuspolitiikasta 
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 Esittelijä: Eduardo Chagas  (työntekijät – P) 
 
– Viite:  KOM(2001) 135 lopullinen – CES 1315/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Vaikka komitea suhtautuu rakentavasti kaikkiin vihreässä kirjassa esitettyihin myönteisiin seikkoihin, 
komitea korostaa seuraavia näkökohtia, joita on työstettävä edelleen: 
 

− Politiikassa on sitouduttava konkreettisesti puuttumaan YKP:n käytössä olevien lukuisten 
välineiden puutteelliseen täytäntöönpanoon. 

 

− Jatkossa tehtävissä ehdotuksissa tulee ottaa huomioon vesiviljely, kalastusalan YMJ ja 
laittoman kalastuksen torjunta. 

 
− On kiinnitettävä erityistä huomiota pienimuotoisen kalastuksen ja yhteisön syrjäisten alueiden 

erityispiirteisiin. 
 

− 6–12 meripeninkulman vyöhyke on YKP:n uudistuksen kannalta ratkaiseva seikka. 
Aluevesille pääsyä on edelleen rajoitettava ja/tai nykyinen kielto on muutettava pysyväksi tai 
vakiinnutettava pitkäaikaiseksi. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon EU:n laajentuminen. 

 

− Komitea ei ole komission kanssa yhtä mieltä henkilökohtaisten, siirrettävissä olevien 
kiintiöiden käyttöönotosta eikä minkäänlaisesta yksinomaan markkinalähtöisestä ratkaisusta. 

 

− Jäsenvaltioiden on hallinnoitava virkistyskalastusta tiukasti. 
 

− Ympäristötekijöiden sisällyttäminen YKP:n hallintaan on edelleen melko epäselvää. 
Esimerkkeinä moniselitteisyydestä mainittakoon rannikkovyöhykkeiden hallinnointi, vahinkoa 
kärsineille osapuolille maksettavat korvaukset ja ekomerkki. 

 

− Markkinat vaativat tiukentamaan elintarvikkeiden laatustandardeja, ja yhteisön on 
huolehdittava siitä, että kaikki noudattavat niitä.  

 

− Yhteisön laivaston mukauttamistoimenpiteitä on jatkettava monivuotisten ohjausohjelmien 
puitteissa ainoastaan silloin, kun niistä on todistetusti saatu myönteisiä tuloksia. Niin ikään olisi 
harkittava nykyistä tiukempien rangaistusseuraamusten käyttöönottoa, jos määräyksiä ei 
noudateta.  

 

− Hallinnossa on pyrittävä varmistamaan, että EU-määräyksiä noudatetaan laaja -alaisesti ja 
tasapainoisesti. Alueellisten komissioiden perustamisen lähtökohdaksi olisi otettava Euroopan 
tärkeimmät kalastusalueet, ja niiden tulisi noudattaa ICES:n maantieteellistä jakoa. 

 

− Sellaiset sosiaaliset ja taloudelliset toimenpiteet kuin ammatillinen koulutus, investointi 
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vaihtoehtoisiin ammatteihin, kalastuspäivien hallinnointi sekä merellä olevien alusten 
työaikadirektiivin saattaminen osaksi lainsäädäntöä voisivat olla tehokkaita hallintavälineitä. 
Taatun vähimmäispalkan vakiinnuttaminen alalle auttaisi takaamaan kalastajille kohtuullisen 
elintason ja helpottaisi kalavaroihin kohdistuvaa painetta. 

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

• Kalastusalusten toimintasuunnan muuttaminen (Marokko) 

 Esittelijä: Jesús Muñiz Guardado (muut eturyhmät – E) 
 
– Viite: KOM(2001) 384 lopullinen – 2001/0163 CNS – CES 1316/2001 
 
– Yhteyshenkilö: Nikos Pipiliagkas 
    (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Kalastusalan rakennetoimet 
 Esittelijä: Jesús Muñiz Guardado (muut eturyhmät – E) 
 
– Viite: KOM(2001) 322 lopullinen – 2001/0128–0129 CNS – CES 1319/2001 
 
– Yhteyshenkilö: Nikos Pipiliagkas 
    (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Lampaan- ja vuohenliha-alan YMJ 

 Esittelijä: José Manuel de las Heras Cabañas  (muut eturyhmät – E) 
 
– Viite: KOM(2001) 247 lopullinen – 2001/0103 CNS – CES 1318/2001 
 
– Yhteyshenkilö: Nikos Pipiliagkas 
    (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

6 SISÄMARKKINAT 
 
• Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohta – Vähämerkityksiset 

sopimukset 
 Esittelijä: Antonello Pezzini (muut eturyhmät – I) 
 
– Viite: KOM(2001) 747 lopullinen – CES 1310/2001 
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Käsiteltävänä oleva tiedonanto liittyy kilpailupolitiikan sääntöjen uudenaikaistamisprosessiin. 
Komitea tähdentää, että edelliseen tiedonantoon verrattuna on saatu aikaan merkittäviä 
parannuksia: uusien ryhmien luominen, markkinaosuusrajojen nostaminen, uuden markkina-
osuusrajan määrittäminen, oikeusvarmuuden lisääminen. 
 
Komitea kehottaa vielä pohtimaan merkittävien markkinoiden määritelmää, yksinkertaistamaan 
sopimusryhmiä, jotka aiheuttavat vakavia rajoituksia kilpailupolitiikkaan, sekä yhdenmukaistamaan 
kasvumarginaalia tapauksissa, joissa ennalta määrätyt markkinaosuusrajat ylittyvät. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
    (puh. +32 2 546 9245 – sähköposti: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt 
 Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – E) 
 
– Viite: KOM(2001) 125 lopullinen – 2001/0077–0078 COD – CES 1311/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea korostaa, että tehdyt aloitteet liittyvät Euroopan yhtenäismarkkinoiden rakentamis-
strategiaan. TSK on useaan otteeseen ilmaissut tukevansa yhtenäismarkkinoita, sillä kokonaisuutena 
ne auttavat perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista edistämällä talouskehitystä, 
työllisyyttä, kilpailukykyä, elämänlaatua sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 
 
Komitea esittää seuraavat huomiot: 
 
• Komission tulee valvoa tarkasti markkinoiden avaamisprosessia, jotta se todella hyödyttää 

kotitalouskuluttajia eikä vääristä kilpailua ja kansallisten sääntelyviranomaisten avulla estää 
määräävän markkina-aseman väärinkäytökset. 

• Markkinoiden avaamisen aikataulun tulee olla mahdollisimman nopea. On kuitenkin 
varmistettava asianmukaisilla sosiaalisilla  toimenpiteillä, ettei vapauttaminen vaikuta kielteisesti 
asianomaisten alojen työllisyyteen. 

• Markkinoiden avaamisprosessi ei saa aiheuttaa toimitushäiriöitä tai keinotekoisia hintajännitteitä. 
Tässä mielessä on myönteistä, että ehdotuksessa erotetaan toisistaan jakeluyhtiöt ja verkon 
ylläpidosta vastaavat yhtiöt ja viitataan julkisen palvelun velvoitteisiin, joilla taataan 
kuluttajansuojan korkea taso. 

• Energiamarkkinoiden vapauttamisen ympäristövaikutukset edellyttävät SAVE-ohjelman 
laajentamista ja ehkäisevien toimenpiteiden lisäämistä. 

• On seurattava tarkasti vapauttamisen vaikutuksia ehdokasvaltioiden energiamarkkinoihin, joille 
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on tyypillistä mittava julkinen tuki. Erityisesti on pelättävissä, että alalta katoaa huomattavasti 
työpaikkoja ehdokasvaltioissa, joissa ei ole jäsenvaltioissa sovellettavan järjestelmän kaltaista 
sosiaaliturvajärjestelmää. 

• Koska markkinoiden vapauttaminen hyödyttää lähinnä suuryrityksiä, on tarpeen kannustaa pk-
yritysten ja kotitalouskuluttajien yhteisosto-organisaatioiden perustamista sekä luoda nopeita ja 
avoimia riidanratkaisumenettelyjä energiayritysten ja asiakasyritysten välisiä kiistoja varten. 

• Komission ehdotus julkaistuihin tariffeihin perustuvan yhtenäisen verkkoon pääsyn järjestelmän 
luomisesta edistää toteutuessaan alan yhdenmukaistamista. Tästä huolimatta on tarpeen laatia 
konkreettisia toimia, joilla taataan tehokkaasti tasapuoliset verkkoon pääsyn edellytykset. 

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

• Finanssirymittymien lisävalvonta  

 Esittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – B) 
 
– Viite: KOM(2001) 213 lopullinen – 2001/0095 COD – CES 1309/2001 
 
– Avainkohdat: 
 
Komitea kannattaa ehdotettua direktiiviä seuraavista syistä: 
 
• Se liittyy asianmukaisesti rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuistumiseen ja siitä johtuvaan 

tarpeeseen toteuttaa vaadittava yhdenmukaistaminen. 
 
• Se tarjoaa kuluttajille eli tallettajille, investoijille ja vakuutuksenottajille entistä paremman suojan. 
 
• Sen avulla luodaan yleiset puitteet eri maiden nykyisille hyvin erilaisille tilanteille ja annetaan 

mahdollisuus vähentää näitä eroja.  
 
Todellisen tilanteen yksityiskohtaisen tutkimuksen pohjalta on tehtävä valinta pääpiirteiltään 
kvalitatiivisen direktiivin pikaisen hyväksynnän ja kvantitatiivisia säännöksiä – esim. omien varojen 
vähennykset – sisältävän direktiivin välillä, mikäli toteutetavat simulaatiot osoittavat sen 
aiheelliseksi. TSK kannattaa kvalitatiivista direktiiviä. 
 
On kehitettävä mahdollisimman nopeasti sellaisia menettelyitä, joiden avulla voidaan tukea ja 
asteittain laajentaa lähentymistä, sillä jäsenvaltioille on jätetty alustavasti suuri toimintavapaus. Liian 
vähäinen lähentyminen saattaa vääristää kilpailua merkittävällä tavalla. 
 
Koska ryhmittymät leviävät nopeasti EU:n ulkopuolisiin maihin, EU:n tulee esittää heti direktiivin 
hyväksymisen jälkeen Baselin pankkivalvontakomitealle, että sen on tarpeen ottaa käyttöön 
vastaavanlaisia sitovia sääntöjä sekä pyrkiä lähentämiseen omalla toimintatasollaan. Jos näin ei 
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tapahdu, EU:n finanssiryhmittymät joutuvat kilpailullisesti epäedulliseen asemaan EU:n ulkopuolisten 
maiden finanssiryhmittymiin nähden. 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
    (puh. +32 2 546 9245 – sähköposti: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu  

 Esittelijä: José Ignacio Gafo Fernández (työnantajat – E) 
 
– Viite: KOM(2001) 241 lopullinen – 2001/0107 COD – CES 1331/2001 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
    (puh. +32 2 546 9245 – sähköposti: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 
• EY:n ja Romanian kanssa tehdyn sopimuksen nojalla saatujen 

maanteiden tavaraliikenteen lupien jakaminen  

 Esittelijä: Dethmer H. Kielman (työnantajat – NL) 
 
– Viite:  KOM(2001) 334 lopullinen – 2001/0138 COD - CES 1313/2001 
 
– Yhteyshenkilö: Luigi del Bino 
    (puh. +32 2 546 9353 – sähköposti: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

 


