Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Bryssel 4. joulukuuta 2001

TÄYSISTUNNOSSA
28.–29. MARRASKUUTA 2001
ANNETUT LAUSUNNOT

TSK:n lausunnot ovat saatavina kokonaisuudessaan yhteisön
yhdellätoista virallisella kielellä
komitean Internet-sivuilla osoitteessa:
http://www.esc.eu.int (otsikko "asiakirjat")
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Vuoden 2001 viimeiseen täysistuntoon osallistuivat komission puheenjohtaja Romano Prodi
ja neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja, Belgian ulkoasiainministeriä avustava,
maataloudesta vastaava ministeri Annemie Neyts-Uyttebroeck. Puheenvuorot käsittelivät
Euroopan unionin tulevaisuutta ja talous - ja sosiaalikomitean roolia.
Täysistunnossa käsiteltiin 30 lausuntoa, mutta laajin keskustelu käytiin työvaliokunnan
kahdesta kertomuksesta, jotka koskivat aiheita "Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta"
(esittelijä: Uno Westerlund, S–II) ja "TSK:n kehitysstrategia" (esittelijä: John Little, UK–
I).
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SISÄMARKKINAT
Palvelujen sisämarkkinat on toteutettava.

• Palvelujen
seurantaryhmä)

sisämarkkinastrategia

(yhtenäismarkkinoiden

Esittelijä: Bruno Vever (työnantajat – F)
− Viite: lisälausunto – CES 1472/2001
− Avainkohdat:
Komitea kannattaa komission aikomusta toteuttaa pikimmiten palvelujen sisämarkkinat.
Komissio näet päätti painottaa entisestään valmisteilla olevia asiakohtia, tarkastella
sisämarkkinoiden toteutumisen tiellä olevia esteitä ajanmukaisten tietojen pohjalta ja suhtautua
asiaan vuodesta 2002 lähtien kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti.
Komitea tähdentää siis komission tavoin tarvetta ryhtyä aiottua kiireellisemmin työstämään
yhteisön tasolla uusia lähtökohtia, joiden on oltava kokonaisvaltaisia, koordinoituja ja joustavia.
Sisämarkkinoiden toteutumisen tiellä olevia esteitä arvioitaessa komitea kiinnittää komission
huomion siihen, että on määriteltävä menetelmät ja luokiteltava erityyppiset esteet nykyistä
paremmin siten, että todelliset esteet, jotka on syytä poistaa, erottuvat selvemmin eurooppalaisen
kulttuurin monimuotoisuudesta, johon toimijoiden on edelleen sopeuduttava.
Komitea kannattaa komission aikomusta ehdottaa parlamentille ja neuvostolle, että ne
hyväksyisivät uuden laaja -alaisen säädöksen, jotta uusi strategia vaikuttaisi toivotulla tavalla.
Säädöksen on oltava poliittisesti ja oikeudellisesti sitova, lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen,
siinä on keskityttävä olennaisiin vaatimuksiin, sen nojalla on voitava antaa muita, täydentäviä
säädöksiä ja pystyttävä koordinoimaan niitä, ja säädös on voitava panna täytäntöön joustavasti.
Komitea suosittaa, että puitesäädökseen ja liitännäisdirektiiveihin sisällytettävien olennaisten
vaatimusten suunnittelu annettaisiin SLIM-komiteoiden kaltaisten usean osapuolen edustajista
koostuvien sääntelykomiteoiden tehtäväksi. Sekakomiteat muodostettaisiin hallinnon, palveluiden
toimittajien ja niiden käyttäjien edustajista.
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Komitea toivoo, että palveluiden sisämarkkinoiden toteutuminen nopeutuu uuden lähestymistavan
ansiosta huomattavasti ja peruuttamattomasti ennen komission ja parlamentin nykyisten
toimikausien päättymistä ja ennen kuin ensimmäiset uudet valtiot liittyvät unioniin.
− Yhteyshenkilö:

Jacob Andersen
(puh. +32 2 546 9258 – sähköposti: jacob.andersen@esc.eu.int)

• Galileo-yhteisyritys
Esittelijä: Giannino Bernabei (työnantajat – I)
− Viite: KOM(2001) 336 lopullinen – 2001/0136 CNS – CES 1475/2001
− Avainkohdat:
Komitea katsoo, että Galileo-yhteisyrityksen perustamisen yhteydessä on yhteisön puitteissa
laadittava yhtenäinen strategia järjestelmän kehittämiseksi Euroopan tasolla
Välittömästi yhteisyrityksen perustamisen jälkeen on toteutettava seuraavat toimet:
-

perustetaan Galileon edistämisyhtiö, johon sekä julkinen että yksityinen sektori osallistuvat
perustetaan kaksi yhteisyritykselle ja edistämisyhtiölle yhteistä elintä: institutionaalinen
ohjausfoorumi sekä turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa valvova elin.

Yhteisyritystä varten tarvittavat varat tulisi saada yksinomaan julkiselta sektorilta eturistiriitojen
välttämiseksi. Yhteisyrityksen tulisi määrittää järjestelmän käytännön johtamisesta vastaavan
Euroopan Galileo-viraston tai eurooppayhtiön perustamisedellytykset.
− Yhteyshenkilö:

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

• Kivihiiliteollisuuden valtiontuki
Esittelijä: José Ignacio Gafo Fernández (työnantajat – E)
− Viite: KOM(2001) 423 lopullinen – 2001/0172 CNS – CES 1477/2001
− Avainkohdat:
Komitea kannattaa ehdotettua asetusta, jonka mukaan nykyistä tukikehystä ei tarkistettaisi
asetuksen mukaisesti vuonna 2008. TSK ehdottaa siis, että nykyinen järjestelmä pidetään
voimassa kaikilta osin vuoteen 2010 saakka. Nykyistä järjestelmää on tarkoitus arvioida vuonna
2008. Jos tukikehyksen päättymisvuosi on jatkossakin 2010, kahdella EU:n jäsenyyttä hakeneella
valtiolla, joissa on runsaasti kivihiiliteollisuutta (Puola ja Tšekin tasavalta), on riittävästi aikaa
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valmistautua muutokseen. Näin siirtymäaikojen käyttöä voidaan välttää.
− Yhteyshenkilö:

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

• Yksinkertaistaminen (yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä)
Esittelijä: Kenneth Walker (työnantajat – UK)
− Viite: lisälausunto – CES 1496/2001
− Yhteyshenkilö:

Jacob Andersen
(puh. +32 2 546 9258 – sähköposti: jacob.andersen@esc.eu.int)

• Työvoimaa koskeva otantatutkimus
Esittelijä: Georgios Sklavounos (muut eturyhmät – EL)
− Viite: KOM(2001) 319 lopullinen – CES 1483/2001
− Avainkohdat:
Komitea kannattaa komission ehdotusta rajoittaa vuoden 2002 loppuun siirtymäkausi, jonka
aikana ne jäsenvaltiot, jotka eivät pysty toteuttamaan jatkuvaa tutkimusta, saavat toteuttaa
ainoastaan yhden vuosittaisen tutkimuksen.
− Yhteyshenkilö:

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

• Rahoitusvakuusjärjestelyt
Esittelijä: Paulo Barros Vale (työnantajat – P)
− Viite: KOM(2001) 168 lopullinen – 2001/0086 COD – CES 1468/2001
− Yhteyshenkilö:

João Pereira dos Santos
(puh.
+32
2
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

546

9245

–

sähköposti:

• XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus
Esittelijä: Mario Sepi (työntekijät – I)
− Viite: SEK(2001) 694 lopullinen – CES 1469/2001
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− Yhteyshenkilö:

João Pereira dos Santos
(puh.
+32
2
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

546

9245

–

sähköposti:

9245

–

sähköposti:

• Elintarvikkeiden käsittely ionisoivalla säteilyllä
Esittelijä: Johannes Jaschick (muut eturyhmät – D)
− Viite: KOM(2001) 472 lopullinen – CES 1489/2001
− Yhteyshenkilö:

João Pereira dos Santos
(puh.
+32
2
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

546

• Yhteinen hankintasanasto
Esittelijä: Bernardo Hernández Bataller (muut eturyhmät – E)
− Viite: KOM(2001) 449 lopullinen – 2001/0179 COD – CES 1470/2001
− Yhteyshenkilö:

Jacob Andersen
(puh. +32 2 546 9258 – sähköposti: jacob.andersen@esc.eu.int)

• Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja
Esittelijä: Daniel Giron (muut eturyhmät – F)
− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CES 1471/2001
− Yhteyshenkilö:

João Pereira dos Santos
(puh.
+32
2
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

546

9245

–

sähköposti:

546

9245

–

sähköposti:

• Sakoista vapauttaminen
Esittelijä: Mario Sepi (työntekijät – I)
− Viite: lisälausunto – CES 1488/2001
− Yhteyshenkilö:

João Pereira dos Santos
(puh.
+32
2
joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

• Markkinoille pääsy / satamapalvelut
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Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – F)
− Viite: KOM(2000) 35 lopullinen – 2001/0047 COD – CES 1495/2001
− Avainkohdat:
Komitea panee kiinnostuneena merkille, että komission pyrkii ehdotuksellaan poistamaan
satamapalvelumarkkinoille pääsyn rajoituksia sekä avaamaan toistaiseksi vallitsevia monopoleja
kilpailulle nykyistä enemmän. Tavoitteen saavuttamiseksi esitettyihin keinoihin tulee kuitenkin
suhtautua sen mielestä varauksin. Lisäksi komitea katsoo, että komission ehdotus aiheuttaa
turhaa byrokratiaa ja tekee monissa tapauksissa hallinnosta entistä raskaamman.
Komitea ehdottaa, että käyttäjien etujen huomioon ottamiseksi perustetaan satamatoiminnan
kumppaneista ja alan toimijoista koostuva komitea. Komitea suhtautuu varauksellisesti
omahuolinta-kysymyksen käsittelyyn, koska tietyntyyppisen rahdin huolimaton käsittely voi
aiheuttaa merkittäviä loukkaantumis-, saastumis- ja onnettomuusriskejä.
Komitean mielestä komission tulisi tarkastella satamapalveluja koskevaa ehdotusta liikennettä
koskevasta valkoisesta kirjasta käytävän keskustelun yhteydessä. Asian tulee kuulua
johdonmukaisen ja yleisen lähestymistavan piiriin, ja satamien rooli kestävän liikenteen,
ympäristönsuojelun, työllisyyden, taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sekä
aluekehityksen kannalta tulee ottaa asianmukaisesti huomioon.
− Yhteyshenkilö:

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

• Nopeudenrajoittimet
Esittelijä: Sergio Colombo (työntekijät – I)
− Viite: KOM(2001) 318 lopullinen – 2001/0135 COD – CES 1476/2001
− Yhteyshenkilö:

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

• Siviili-ilmailun turvallisuus
Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK)
− Viite: KOM(2001) 575 lopullinen – 2001/0234 COD – CES 1485/2001
− Avainkohdat:
Talous- ja sosiaalikomitea kannattaa ehdotettua asetusta. Lisäksi se pitää asetusta tervetulleena
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säädöstyyppinä verrattuna direktiiviin, jonka voimaantulo kestäisi kauemmin.
Koska käsiteltävä ehdotus koskee ainoastaan koneeseen siirtymistä edeltäviä turvatoimia, on
viipymättä annettava ja hyväksyttävä säädösehdotus, joka kattaa turvallisuuden itse
lentokoneessa. Sama koskee parhaillaan valmisteltavia kolmea muuta ilmailun turvallisuutta
koskevaa säädösehdotusta.
Komitea pitää ehdotetun asetuksen toimeenpanoa koskevaa aikataulua perusrakenteiden osalta
epärealistisena.
Lopuksi komitea katsoo, että jäsenvaltioiden tulee vastata ehdotusten toteuttamisesta
aiheutuvista merkittävistä lisäkuluista.
− Yhteyshenkilö:

2

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

TALOUS-, RAHA- JA VEROPOLITIIKKA
TSK kehottaa komissiota regoimaan uuteen talousympäristöön.

• Euroopan unionin uudet talouspoliittiset haasteet
Esittelijä: Ursula Konitzer (työntekijät – D)
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1487/2001
− Avainkohdat:
Komitea kehottaa komissiota esittämään pikaisesti konkreettisia ehdotuksia siitä, miten yhteisön
ja rahaliiton talouspolitiikka ja makrotaloudellinen politiikkojen yhdistelmä tulee mukauttaa
maailmantalouden muuttuneisiin puite-edellytyksiin. Tässä yhteydessä tulisi muotoilla selkeästi,
millaista panosta yksittäisiltä toimijoilta odotetaan.
Komitea vaatii, että käynnistetään jälleen neuvostossa ja julkisuudessa käytävä keskustelu
talouspolitiikan koordinoinnin tehostamisesta euroalueella (KOM(2001) 82 lopullinen), jotta
kyseisellä alalla saataisiin aikaan mahdollisimman pian pragmaattisia ja tehokkaita parannuksia.
Komitea korostaa tarvetta tarkastella mahdollisuuksia muotoilla entistä toimivammin
talouspoliittiset ja yhteisön talouspoliittisia intressejä koskevat määräykset, kun
perustamissopimusta tarkistetaan yhteisön tulevan laajenemisen johdosta.
− Yhteyshenkilö:

Katarina Lindahl
(puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int)

• Rajatylittävät euromääräiset maksut
Esittelijä: Umberto Burani (työnantajat – I)
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− Viite: KOM(2001) 439 lopullinen – CES 1497/2001
− Avainkohdat:
Komitea kannattaa komission ehdotuksen tavoitteita. Samalla on kuitenkin mietittävä, miten
estetään kotimaisen maksuliikenteen palvelumaksujen korotukset, joita voidaan
perustella rajatylittävistä tilisiirroista aiheutuvilla korkeammilla kuluilla.
On vältettävä palvelujen laadun
kannattamattomina pitämiään palveluja.

heikkenemistä tai

sillä,

että

pankit

karsivat

Komitea katsoo, että komission ja neuvoston tulee varmistaa toteuttamisaikataulu, joka
mahdollistaa sujuvan siirtymisen uuteen järjestelmään siten, ettei siitä koidu haittaa
kuluttajille.
− Yhteyshenkilö:

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

• EU:n veropolitiikan ensisijaiset tavoitteet
Esittelijä: Peter Morgan (työnantajat – UK)
− Viite: KOM(2001) 260 lopullinen – CES 1486/2001
− Avainkohdat:
Komitean kanta komission korostamiin veropoliittisiin tavoitteisiin on seuraava:
Komitea kannattaa vaihtoehtoisten välineiden – jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan
menettelyn, muiden kuin lainsäädäntötoimiin perustuvien ratkaisujen ja tehostetun yhteistyön –
käyttöä, jotta tuloksia saavutetaan, vaikka yksimielisyys säilyykin päätösten oikeusperustana.
Komitea kannattaa varauksettomasti pyrkimyksiä vahvistaa selkeä arvonlisäveroa koskeva
lainsäädäntöstrategia seuraaviksi viideksi vuodeksi ja poistaa rajatylittävää työeläketarjontaa
haittaavat verotukselliset esteet.
Komitea pitäisi kuitenkin tervetulleena, että ympäristö- ja energiaverotusta koskevien
tavoitteiden painoarvoa lisättäisiin ja samalla laadittaisiin asianmukaiset suuntaviivat.
TSK:n mielestä tupakan ja alkoholin valmisteverokantojen suhteen kilpailun tulisi antaa ohjata
lainsäädännön lähentymistä ajan myötä.
TSK käsittelee yritysverotusta erillisessä lausunnossa.
− Yhteyshenkilö:

Katarina Lindahl
(puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int)
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• Säästöjen tuottamien tulojen verotus
Esittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – B)
− Viite: KOM(2001) 400 lopullinen – CES 1481/2001
− Avainkohdat:
Komitea suhtautuu myönteisesti ehdotukseen direktiiviksi ja panee tyytyväisenä merkille, että
kaikki asianosaiset ovat viime aikoina tehneet tarmokkaasti työtä, jotta asiassa saavutettaisiin
ratkaisu.
Finanssimarkkinoiden kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta on erittäin merkityksellistä ja
ratkaisevaa saada etukäteen varmuus siitä, että samoja sääntöjä sovelletaan jäsenvaltioista
riippuvaisilla tai niihin assosioituneilla alueilla ja että vastaavia sääntöjä toteutetaan lähellä
sijaitsevissa ja/tai tärkeissä finanssikeskuksissa.
Komitea kehottaa kaikkia asianosaisia ehdottamaan parannuksia ja ottamaan samalla
mahdollisimman pitkälle huomioon ehdotetun direktiivin soveltamiskustannukset.
Komitea katsoo, että tulisi vastaavasti selvittää, eikö korkojen käsitteeseen olisi sisällytettävä
korkoja välillisesti tuottavia muita sijoituksia, kuten tiettyjä vakuutustuotteita.
Maksuasiamiehet tulee ottaa mahdollisimman tiiviisti mukaan järjestelmän myöhempään
kehittämiseen, sillä ne ovat avainasemassa sen varsinaisessa toteuttamisessa. Tästä
näkökulmasta komission tulisi pohtia kaavailtujen sääntöjen vaikutusten arviointimenettelyn
parantamista.
− Yhteyshenkilö:

Katarina Lindahl
(puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int)

• Työvoimakustannusindeksi
Esittelijä: Renate Hornung-Draus (työnantajat – D)
− Viite: KOM(2001) 418 lopullinen – 2001/0166 COD – CES 1492/2001
− Avainkohdat:
Tietojen keräämisessä myös pieniltä ja mikroyrityksiltä TSK suosittelee, että komissio
tarkastelee poikkeuskäytäntöjen käyttöönottoa tai mahdollisuutta käyttää yksinkertaistettua
kartoitusmenettelyä.
TSK vaatii painokkaasti, että lisäpalkkioita koskevasta osaindeksistä luovutaan kokonaan tai että
se lasketaan korkeintaan kerran vuodessa.
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Komitea ehdottaa, että viiden vuoden siirtymäkaudeksi 70 päivän määräaikaa pidennetään 90
päivään, jotta jäsenvaltiot voivat sopeuttaa tilastojärjestelmänsä uusiin vaatimuksiin.
On toivottavaa, että aluksi laskettaisiin osaindeksi, jonka jaottelu ei sisällä NACE rev. 1:n
pääluokkia L, M, N ja O.
− Yhteyshenkilö:

Katarina Lindahl
(puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int)

• Ruotsin taloudellinen tilanne ja rakenneuudistusten täytäntöönpano
Esittelijä: Kenneth Walker (työnantajat – UK)
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1498/2001
− Avainkohdat:
Ruotsin taloudellinen, yhteiskunnallinen ja tekninen kehitys viime vuosikymmenellä on ollut monin
tavoin menestystarina. Tulevaisuuden haasteena on oltava tämän menestyksekkään kehityksen
jatkaminen ylläpitämällä teknologista johtoasemaa, parantamalla tuottavuutta, ajantasaistamalla
työmarkkinoita ja muokkaamalla verotusjärjestelmää kestävän ja entistä paremman
hyvinvointijärjestelmän luomiseksi. Sen on tuettava sosiaalisen yhteenkuuluvuuden henkeä, joka
on ruotsala isen yhteiskunnan ydin.
− Yhteyshenkilö:

Katarina Lindahl
(puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int)

• Banaanialan YMJ
Esittelijä: José Maria Espuny Moyano (työnantajat – E)
− Viite: KOM(2001) 477 lopullinen – 2001/0187 CNS – CES 1479/2001
− Yhteyshenkilö:

Eleonora Di Nicolantonio
(puh.
+32
2
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

546

9454

–

sähköposti:

• Rakennerahastojen ohjelmakausi 2000–2006
Esittelijä: Campbell Christie (työntekijät – UK)
− Viite: KOM(2001) 378 lopullinen – CES 1480/2001
− Avainkohdat:
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Komitean käsityksen mukaan komissio on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan, että uusien
rakennerahastoasetusten tavoitteen 1 mukaisia ohjelmia koskevat säännökset pannaan
asianmukaisesti täytäntöön. On kuitenkin erittäin tärkeää, että tehokkaasti käynnistynyttä uutta
ohjelmavaihetta tuetaan koko ohjelmakauden ajan selvittämällä, seuraamalla ja arvioimalla
ajoittain ohjelmien tuloksia kohdealueilla.
− Yhteyshenkilö:

3

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

SOSIAALIASIAT
TSK vaatii hallituksilta päättäväisiä toimia lasten suojelemiseksi Internetissä.

• Lasten suojeleminen Internetissä
Esittelijä: Ann Davison (muut eturyhmät – UK)
− Viite: lisälausunto – CES 1473/2001
− Avainkohdat:
Vaikka komitea on tietoinen Internetin lapsille tuomista eduista, se on huolissaan siitä, että
poliisiviranomaiset eivät pysty jäljittämään kuin pienen osan Internetin kautta välitetyn
lapsipornografian uhreista. Komitea pitää tervetulleena aikomusta vahvistaa tällä alalla tehtävää
yhteistyötä, erityisesti Europolin ja Interpolin puitteissa.
Komitea tukee Internet-toimintasuunnitelmaa ja toivoo sille lisää resursseja, jotta voitaisiin
kehittää keinoja, joilla määritellä haitallinen sisältö, estää maksullisen aineiston lataaminen, ellei
tilausta ole vahvistettu aikuisen allekirjoituksella sekä nopeasti paljastaa lapsiin kohdistuva
epäilyttävä käytös ja ryhtyä vastatoimiin.
Toimintasuunnitelma kaipaa kuitenkin tietyillä alueilla tuekseen uutta lainsäädäntöä sekä
hallitusten, palveluntarjoajien ja talous- ja yhteiskuntaelämän etupiirien päättäväisiä toimia.
− Yhteyshenkilö:

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

• Verkko- ja tietoturva
Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – F)
− Viite: KOM(2001) 298 lopullinen – CES 1474/2001
− Yhteyshenkilö:

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

• Turvatut ja kestävät eläkkeet
Esittelijä: Giacomina Cassina (työntekijät – I)
− Viite: KOM(2001) 362 lopullinen – CES 1491/2001
− Avainkohdat:
Lausunnossa keskitytään etenkin asianomaisten politiikanalojen yhtenäisyyttä sekä yhteistyön
kehittämisen menetelmäongelmia koskeviin näkökohtiin.
Tiedonannon tärkeä menetelmällinen tavoite on sosiaali-, työllisyys- ja talouspolitiikan vahvan
yhdenmukaisuuden ja yhteisvaikutuksen saavuttaminen. Lainsäätäjien ja jäsenvaltioiden
viranomaisten toimivalta ja velvoitteet säilyvät ennallaan, mutta yhdenmukaisuuden tavoite
voidaan saavuttaa parhaiten kutsumalla työmarkkinaosapuolet, jotka ovat kaikkien
yhteiskunnallisten kehitysprosessien keskeisiä toimijoita, järjestelmällisesti kaikilla tasoilla mukaan
toimintaan. Mikäli tätä menetelmällistä edellytystä ei noudateta, eläkestrategiat on tuomittu
epäonnistumaan. Komitea toteaa, ettei komissio ole riittävästi ottanut huomioon tätä näkökohtaa,
sillä se mainitaan tiedonannossa vain kahdesti. Komitea muistuttaa, että Tukholmassa
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä korostettiin työmarkkinaosapuolten roolia
muutosten hallinnassa.
Työmarkkinaosapuolten kutsumista mukaan toimintaan on edistettävä ja/tai tehostettava myös
työllisyys- ja etenkin talouspolitiikan aloilla.
Yhteiskunnallisen konsensuksen saavuttamiseksi ei riitä, että kansalaisille tiedotetaan asioista
totuudenmukaisesti ja laaja -alaisesti, vaan on myös taattava paitsi työmarkkinaosapuolten myös
kaikkien asianomaisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tietoinen ja aktiivinen
osallistuminen.
Komitean mielestä on erityisen välttämätöntä kehittää riittävän eriteltyjä indikaattoreita, jotka
todella mahdollistavat puiteanalyysien ja ennusteiden kaikkien vaikutusten arvioinnin.
− Yhteyshenkilö:

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

• Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vähimmäisvaatimukset
Esittelijä: Dario Mengozzi (muut eturyhmät – I)
Apulaisesittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – E)
− Viite: KOM(2001) 181 lopullinen – 2001/0091 CNS – CES 1482/2001
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− Avainkohdat:
Komitea on tyytyväinen ehdotetun direktiivin tavoitteisiin ja yhtyy niihin pääosin, mutta esittää
kuitenkin muutamia huomioita direktiivin sisällöstä. Komitea pitää lähtökohtana sitä, että
vähimmäisvaatimusten tulee pohjautua parhaisiin käytänteisiin, ja että direktiivin aiheita tulee
tarkastella perusihmisoikeuksien näkökulmasta ja että ne kuuluvat kansainvälisen oikeuden
alaan. TSK pahoittelee, että komissio välttää termiä "oikeus" ja korvaa sen muilla ilmauksilla.
Tästä saa sellaisen kuvan, ettei turvapaikanhakijalla käytännössä ole oikeuksia.
Komitean mielestä on asianmukaista, ettei työmarkkinoille pääsyä saa kieltää kuutta kuukautta
pidempään. Se kuitenkin katsoo, ettei rajoitus sovi ammatilliseen koulutukseen, jota tulee tarjota
mahdollisimman laajasti.
Aineellisten vastaanottoedellytysten osalta komitea toteaa, että niillä tulee varmistaa hakijoille
asianmukainen elintaso sekä turvapaikanhakijoiden ja heidän mukanaan tulevien perheenjäsenten
terveys ja hyvinvointi.
Komitea katsoo, ettei turvapaikanhakijoille myönnettävien avustusten tulisi vaihdella liikaa
jäsenvaltioittain, vaan ne tulisi suhteuttaa kansaneläkkeeseen. Lisäksi avustuksia ei pitäisi voida
suorittaa maksukuponkeina.
Olisi toivottavaa, etteivät henkilöt, jotka pakenevat sortoa ja vainoa – ellei muusta saada
todisteita – joutuisi vastaanottajamaahan saavuttuaan luopumaan oikeuksistaan liian pitkäksi
ajaksi hitaiden vastaanottomenettelyjen vuoksi.
− Yhteyshenkilö:

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

• Euroopan unionin tiedotus- ja viestintäpolitiikan uusi yhteistyökehys
Esittelijä: José Ignacio Gafo Fernández (työnantajat – E)
− Viite: KOM(2001) 354 lopullinen – CES 1493/2001
− Avainkohdat:
Komitea kannattaa periaatteessa komission tavoitetta Euroopan unionin tiedotus- ja
viestintäpolitiikan uuden yhteistyökehyksen luomiseksi. TSK:n mahdollista roolia ei kuitenkaan
ole huomioitu riittävästi. Komission ja komitean hiljattain allekirjoittamaan yhteistyöpöytäkirjaan
tukeutuen lausuntoluonnoksessa tehdään eräitä yksityiskohtia koskevia ehdotuksia, jotka
komission toivotaan ottavan huomioon.
− Yhteyshenkilö:

Claude Laval
(puh. +32 2 546 9226 – sähköposti: claude.laval@esc.eu.int)
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YMPÄRISTÖ
Kansalaisten prioriteetit on otettava huomioon.

• Kestävä Eurooppa
Esittelijä: Ernst Erik Ehnmark (työntekijät – S)
Apulaisesittelijä: Lutz Ribbe (muut eturyhmät – D)
− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CES 1494/2001
− Avainkohdat:
Laekenissa kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle osoitetussa vetoomuksessaan komitea toteaa,
että kestävä kehitys avaa uudenlaiset näkymät Euroopan tulevaan kehittämiseen. Laekenin
julistuksen valmistelu antaa mahdollisuuden tarkentaa näkemystä kestävästä kehityksestä
Euroopan unionin tärkeänä tavoitteena. Kestävä kehitys on mullistava lähestymistapa, jonka
tuomat haasteet yhteiskunnalle ovat valtavat, mutta jonka tehtävänä on muokata politiikka ja
toimia vastaamaan kansalaisten pitkän aikavälin prioriteetteja. Kestävä kehitys vaikuttaa näin
kaikkeen unionin ja sen jäsenvaltioiden toimintaan ja avaten kansalaisille mahdollisuuden lähentyä
unionia ja sen politiikkaa.
Kestävän kehityksen politiikkaa on rakennettava alhaalta ylöspäin ja sille on saatava laaja
yleinen tuki. Tarvitaan kansalaisten aktiivista osallistumista, jota on tuettava tehokkailla tiedotusja kuulemismenettelyillä.
− Yhteyshenkilö:

Diarmid Mc Laughlin
(puh. +32 2 546 9350 – sähköposti: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)

• Ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevat johdannaiset
Esittelijä: Carlos Ribeiro (muut eturyhmät – P)
− Viite: KOM(2001) 480 lopullinen – 2001/0186 COD – CES 1484/2001
− Avainkohdat:
Talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jolla pyritään
selventämään direktiivin 2000/70/EY sanamuotoa.
− Yhteyshenkilö:

Stefania Barbesta
(puh. +32 2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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• Talouskasvu, verotus ja EU:n eläkejärjestelmien kestävyys
Esittelijä: Harry Byrne (työnantajat – IRL)
Apulaisesittelijä: Jan van Dijk (työntekijät – NL)
− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CES 1490/2001
− Avainkohdat:
Komitea ottaa lausunnossaan kantaa EU:n väestörakenteen muuttumiseen ja sen mahdollisesti
aiheuttamaan uhkaan eläkejärjestelmien rahoituksen kestävyydelle.
Komitea panee myös tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiot on nyt kutsuttu osallistumaan
aktiivisesti eläkejärjestelmiensä kestävyyden parantamiseen. Ei olisi asianmukaista ehdottaa
jäsenvaltioille yhteisiä ratkaisuja, sillä niiden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia.
Tässä yhteydessä komitea katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi tutkia lisäeläkejärjestelmien (toinen
ja kolmas pilari) käyttömahdollisuuksia tukitoimenpiteinä, mutta myöntää, etteivät lisäeläkkeet ole
mikään yleislääke.
Komitea yhtyy komission käsitykseen siitä, että on myös tarpeen muuttaa eläkejärjestelyjä itse
yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia vastaavaksi.
Käyttämällä avointa koordinointimenetelmää ja asettamalla yhteiset tavoitteet asianmukaisine
indikaattoreineen luodaan mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon jäsenvaltioiden välillä.
Komitea suosittaa, että ehdokasvaltioita kannustetaan tekemään samanlaisia arvioita
eläkejärjestelmiensä pitkän aikavälin kestävyydestä.
− Yhteyshenkilö:

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