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1 KALATALOUS SEKÄ MAA- JA METSÄTALOUS 
 

• YKP:n uudistus 

Esittelijä: Seppo Kallio (muut eturyhmät – FIN) 

Apulaisesittelijä: Eduardo Chagas (työntekijät – P) 
 

− Viite: KOM(2002) 181 lopullinen – CESE 1369/2002 
 

− Avainkohdat: 
 

ETSK on samaa mieltä komission vihreässä kirjassa vuonna 2001 tehdyn, unionin kalatalousalan 
tilaa koskevan arvioinnin kanssa varsinkin siitä, että EU:n kalastuslaivaston ongelmana on 
ylikapasiteetti. 
 

• ETSK:n mielestä tulisi pyrkiä löytämään asianmukainen tasapaino kalastusalusten 
kannattavuuden ja tuottavuuden sekä kestävän työllisyyskehityksen välille. 

• ETSK on tyytyväinen monivuotiseen kalastuksenhoitosuunnitelmaan, mutta suhtautuu 
tietyin varauksin komission ehdotukseen olla huomioimatta neuvostoa prosessissa, jossa 
päätetään vuosittain suurimmista sallituista saaliista ja kiintiöistä sen jälkeen kun 
monivuotinen ohjelma on hyväksytty. 

• ETSK kehottaa tiedeyhteisöä ja kalastusalaa lisäämään yhteistyötään, jotta tieteellisiä 
tietoja arvioidaan entistä selkeämmin ja syvällisemmin. Kalastuksenhoidon neuvoa-antavat 
toimikunnat ovat tervetulleita, mutta niille tulee antaa selkeä asema ja konkreettisia 
tehtäviä kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean ja sen työryhmien puitteissa. 

• Ympäristöasiat tulee huomioida kaikessa EU:n yhteisessä politiikassa, mukaan lukien 
kalastuspolitiikka. ETSK esittää saastuttaja maksaa -periaatteen noudattamista etsittäessä 
ympäristönhoidon kustannuksille maksajia. 

• Todelliseen kalakantojen tilaan perustuvat tieteelliset lausunnot ovat kalastuksen säätelyn 
tärkein perusta. ETSK kehottaakin tiedeyhteisöä ja kalastusalaa parantamaan 
yhteistyötään. 

• ETSK suhtautuu tietyin varauksin ehdotukseen sisältyviin uusiin sääntöihin tuen 
myöntämisestä kalastuslaivastolle. Erityisesti komiteaa epäilyttää kalastusalusten 
nykyaikaistamiseen myönnettävän julkisen tuen lakkauttaminen. 

• Vaikka tuet eivät voikaan tarjota pysyviä ratkaisuja, ETSK katsoo kuitenkin, että on 
perusteltua jatkaa julkisen tuen myöntämistä kalastusalusten nykyaikaistamiseen (tarve 
taata työturvallisuus, työntekijöiden hyvät elin- ja työolosuhteet sekä tuotteiden laatu). 
Nykyiset rajoitukset voidaan toki säilyttää, etenkin aluskapasiteetin lisäämistä koskeva 
kielto. 
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• ETSK katsoo, että pienet kalastusalukset (alle 12-metriset) tulisi jättää uudistukseen 
sisältyvien kapasiteetinvähentämissuunnitelmien ulkopuolelle. 

• ETSK kannattaa nykyisten 6–12 meripeninkulman kalastusvyöhykkeiden säilyttämistä 
kansallisessa määräysvallassa. ETSK hyväksyy myös kalastusmahdollisuuksien 
jakamisessa nykyisin käytetyn suhteellisen vakauden periaatteen. 

• Aikaisempien lausuntojensa mukaisesti ETSK korostaa seurannan tärkeyttä kalastus-
politiikan uudistamisen yhteydessä. 

• ETSK suhtautuu myönteisesti komission äskettäin hyväksymään toimintasuunnitelmaan, 
jolla pyritään tasapainottamaan EU:n kalastusalan rakenneuudistuksesta aiheutuvia 
sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia seurauksia. Onkin kiinnitettävä erityistä huomiota 
YKP:n uudistusten aiheuttamiin sosioekonomisiin vaikutuksiin koko rannikkoyhteisön 
keskuudessa. 

• ETSK katsoo, että kehitysmaiden puutteellisten valvontamahdollisuuksien vuoksi Euroopan 
yhteisön tulee tukea kehitysmaiden vesillä tapahtuvaa valvontaa. 

 

− Yhteyshenkilö: Gaia Angelini 
 (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 

• Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva väliarviointi  

Esittelijä: Adalbert Kienle (työnantajat – D) 
 

− Viite: KOM(2002) 394 lopullinen – CESE 1366/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK jatkaa lausunnossaan, joka täydentää komitean maaliskuussa 2002 antamaa oma-aloitteista 
lausuntoa "YMP:n tulevaisuus", analyysiään yhteisen maatalouspolitiikan mahdollisista 
kehityskuluista komission väliarvioinnissa tekemien ehdotusten valossa. 
 
ETSK:n mukaan tulevasta YMP:stä käytävä keskustelu, jonka komissio on käynnistänyt 
väliarviointia koskevalla ehdotuksellaan ja jonka tarkoituksena on osaltaan vaikuttaa yhteisön 
lainsäätäjän laatimiin konkreettisiin lainsäädäntöehdotuksiin, on perusluonteisen tärkeä. Keskustelu 
on maatalousalan taloudellisten ja sosiaalisten intressien ohella merkittävä monien muidenkin 
seikkojen kannalta. Tällaisia seikkoja ovat elintarviketurvallisuus, ravinnon turvaaminen ja 
kuluttajansuoja sekä ympäristön- ja luonnonsuojelu.  
 
ETSK kannattaa periaatteessa komission tavoitteita. Komitea on tyytyväinen etenkin pyrkimykseen 
liittää monitoimisuuden käsite koko yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ennen kaikkea on tärkeää 
tutkia, palvelevatko komission ehdottamat toimet todella tavoitteiden saavuttamista. 
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ETSK katsoo, että komission erityistavoite eli intervention heikentäminen markkinoilla turvaverkon 
tasolle etenkin viljojen suhteen, saavutettiin jo Agenda 2000:een sisältyneillä hinnanalennuksilla. 
Tämän vuoksi ETSK epäilee, voidaanko ehdotettua viljojen viiden prosentin hinnanalennusta 
perustella maailmanmarkkinahintojen kehityksellä. 
 
ETSK on toistuvasti korostanut suhtautuvansa myönteisesti maaseutualueiden kehittämisen 
vahvistamiseen. ETSK toteaa huolestuneena, että ongelmaksi muodostuu toisen pilarin 
riittämättömien varojen lisäksi myös alueellisesti äärimmäisen epätasainen tuki. YMP:n toista pilaria 
kehitettäessä on näin ollen varmistettava, että EU:n jäsenvaltiot asettavat käyttöön tietyn 
vähimmäismäärän kansallista yhteisrahoitusta. 
 
Komitea odottaa dynaamisen tuen mukauttamisen suhteen tarkennuksia tuen saannin edellytyksenä 
olevien konkreettisten kriteerien sekä kyseisen menettelyn rahoitusvaikutusten suhteen. 
 
Komitea suhtautuu epäillen tuotantomääristä täysin riippumattomaan tukeen ja kehottaa komissiota 
tarkentamaan ajatuksiaan. Maanviljelijät voivat nykyistä vapaammin päättää tuotannostaan, mutta 
tuotantomääristä täysin riippumaton tuki ei välttämättä vastaa monitoimisen maatalouden eikä 
suorien tukien kestävän takaamisen tavoitteita.  
 
Ehdotukset tuotantomääristä riippumattomasta tuesta tarkoittavat todellisuudessa tuen uudelleen 
määrittelyä tai sen sitomista toisenlaisiin vaatimuksiin, sillä suorat tuet on määrä tulevaisuudessa 
sitoa tiettyjen standardien noudattamiseen (täydentävät ehdot, Cross Compliance). ETSK katsoo 
voivansa todella arvioida komission ehdotusta vasta sitten, kun komissio on esittänyt nykyistä 
tarkemmin käsityksensä täydentävien ehtojen laajuudesta ja tarkastusmenettelystä. 
 
WTO-neuvottelujen edistymisen suhteen ETSK suosittaa komissiolle, että se pitää tiukasti kiinni 
aiemmasta kannastaan ja nivoo edelleen yhteen perinteiset kaupankäyntiä koskevat aiheet sekä niin 
sanotut kaupankäyntiin liittymättömät seikat. ETSK:n mielestä ehdokasvaltiot on välttämättä 
kutsuttava mukaan väliarviointia koskevaan kuulemisprosessiin. 
 

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

 
 

• Terveyttä koskevat vaatimukset / naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kauppa  

Esittelijä: Leif E. Nielsen (muut eturyhmät – DK) 
 

− Viite: KOM(2002) 527 lopullinen – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002 
 

− Avainkohdat: 
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• Ehdotuksella – jossa muun muassa tarjotaan mahdollisuus keinosiemennysasemien 
ulkopuolisten siemennesteen varastointiasemien perustamiseen – pyritään vapauttamaan 
markkinoita ja edistämään luonteeltaan entistä kansainvälisempää "keinosiemennys-
teollisuutta", joka järjestää siemennesteen ja alkioiden jakelun paikallisista varastoista. 

• ETSK katsoo, että riskinä on nykyisen järjestelmän heikentyminen sekä jalostusmateriaalin 
valikoinnin, tuotannon ja jakelun keskittymisen lisääntyminen. Tästä saattaa olla seurauksena 
jalostustavoitteiden asteittainen muuttuminen ja jalostusmateriaalin yksipuolistuminen, joka 
johtaa tuotantoeläinten "virtaviivaistumiseen". 

• ETSK korostaa, että tämänhetkiset säännökset siemennesteen markkinoille saattamisesta 
takaavat sekä siemennystä hoitavan eläinlääkärin että eläinten kasvattajien riittävän korkean 
tason. ETSK:n mukaan siemennesteen varastointiasemilla tätä ei voitaisi taata täysin kaikissa 
tapauksissa. 

• ETSK katsoo, että se ei voi kannattaa siemennesteen varastointiasemia koskevaa 
muutosehdotusta tässä muodossa.  

• ETSK kannattaa sitä vastoin kolmea muuta muutosehdotusta. 
 

− Yhteyshenkilö: Gaia Angelini 
 (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 

• Siementen pitäminen kaupan  

Esittelijä: Paolo Bedoni (työnantajat – I) 
 

− Viite: KOM(2002) 523 lopullinen – 2002/0232 CNS – CESE 1360/2002 
 

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

 

• Lammas- ja vuohieläinten siirtotarkastukset 

Esittelijä: Christos Fakas (muut eturyhmät – EL) 
 

− Viite: KOM(2002) 504 lopullinen – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002 
 

− Yhteyshenkilö: Gaia Angelini 
 (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 

• Metsien ja ympäristövuorovaikutusten seuranta  
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Esittelijä: Seppo Kallio (muut eturyhmät – FIN) 
 

− Viite: KOM(2002) 404 lopullinen – 2002/0164 COD – CESE 1368/2002 
 

− Yhteyshenkilö: Johannes Kind  
 (puh. +32 2 546 9111 – sähköposti: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
2 LAAJENTUMINEN 
 

• Laajentumisen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ehdokasvaltioissa  

Esittelijä: Dimitrios Dimitriadis (työnantajat – EL) 

Apulaisesittelijä: Eva Belabed (työntekijät – A) 
 

− Viite: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002 
 

− Avainkohdat: 
 

Lausunto osoittaa konkreettisesti ETSK:n olevan erityisen kiinnostunut siitä, että laajentumis-
prosessiin liittyvät, ehdokasvaltioiden kanssa käytävät liittymisneuvottelut saadaan päätökseen. 
ETSK tukee laajentumisprosessia kaikin tavoin ja on puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa samaa 
mieltä siitä, että EU:n laajentumisprosessille asettamaa aikataulua tulee kunnioittaa.  
 
ETSK keskittyy lausunnossaan etenkin ehdokasvaltioiden kansalaisiin kohdistuviin laajentumisen 
taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.  
 
Lausunnossa tarkastellaan muun muassa talouden nykytilaa tärkeimmillä aloilla, 
yksityistämisprosessia, julkisia palveluja, nykyistä sosiaalipoliittista tilannetta, kuluttajansuojaa, 
ympäristökysymyksiä ja turvallisuutta. ETSK esittää aihepiirejä koskevia suosituksia. 
 
ETSK analysoi lausunnossaan vaikutuksia, jotka johtuvat markkinatalouteen siirtymisestä ja jotka 
ovat muuttaneet itäeurooppalaisten ehdokasvaltioiden käsityksiä talouteen, yhteiskuntaan ja 
yrittäjyyteen liittyvistä prosesseista. Komitea korostaa sosiaalisten ja taloudellisten olosuhteiden 
rajua muutosta, joka johtuu seuraavista syistä: siirtymäkauden poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
hinta on noussut korkeaksi, julkishallinto on osoittautunut tehottomaksi ja talouden mekanismit ja 
prosessit ovat luhistuneet kyseisissä maissa. 
 
ETSK kehottaa harjoittamaan aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, parantamaan perusrakenteita sekä 
toteuttamaan tasapainoista politiikkaa sosiaalietuuksia, palkkioita ja palkkoja koskevissa asioissa. 
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ETSK korostaa, että työlainsäädäntöä on valvottava tarkoin, jotta varmistetaan, että sen 
yhteydessä otetaan huomioon eurooppalaisen sosiaalimallin periaatteet.  
 
ETSK toteaa jälleen kerran olevansa vakuuttunut siitä, että laajentuminen tarjoaa historiallisen 
mahdollisuuden liittää kaikki Euroopan kansat "yhteiseen kotiin" sekä edistää vakautta ja 
hyvinvointia Euroopassa.  
 
ETSK esittää lausunnossaan suosituksia, jotka koskevat byrokratian vähentämistä, oikeussuojan 
parantamista, ulkomaisten investointien lisäämistä, maatalouspolitiikan uudistamista, 
kansalaisyhteiskunnan kehittämistä sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämistä.  
 

− Yhteyshenkilö: Jacques Kemp 
 (puh. +32 2 546 9810 – sähköposti: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

3 LISSABONIN STRATEGIA SEKÄ TALOUS- JA SOSIAALIPOLITIIKAN 

KOORDINOINTI 
 

• Euroopan tuottavuus ja kilpailukyky  

Esittelijä: Ulla Sirkeinen (työnantajat – FIN) 

Apulaisesittelijä: Ernst Ehnmark (työntekijät – S) 
 

− Viite: KOM(2002) 262 lopullinen – CESE 1370/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK korostaa, että tärkein tapa lisätä tuottavuutta EU:ssa on panna Lissabonin strategia kaikilta 
osin täytäntöön. 
 
Komission tulisi kehittää edelleen tuottavuutta koskevia analyysi-, valiovertailu- ja raportointi-
menetelmiään tuottavuuden kasvuun tähtäävien toimien kannustamiseksi. Tarkastelualaa tulisi 
myös laajentaa niin, että mukaan otetaan julkisen sektorin tehokkuuden analysointi. 
 
Ympäristöä säästävää tuottavuutta ja tieto- ja viestintätekniikan roolia sekä muita tuottavuuden 
laadullisia osatekijöitä tulee tutkia nykyistä enemmän. Lisäksi luonnonvarojen heikentymisestä ja 
saastumisesta aiheutuvien kustannusten sisällyttäminen kansantalouden tileihin ja 
bruttokansantuotteeseen edellyttää tutkimuksia ja metodologian kehittämistä. 
 
ETSK suosittaa, että tuottavuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset otetaan kiinteäksi 
osaksi Lissabonin kokonaisstrategian vuosittaista seurantaa. 
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ETSK kehottaa komissiota analysoimaan välittömästi laajentumisen vaikutukset tuottavuuden 
kasvuun tulevaisuudessa koko EU:ssa. Ehdokasvaltioiden tuottavuuskehitys on haasteellinen 
kysymys, mutta näyttää myös tarjoavan mahdollisuuden tuottavuuden nopeaan kasvuun.  
 
ETSK itse aikoo 
 

• kiinnittää erityistä huomiota tuottavuuskehitykseen, kun komitea antaa lausuntonsa kevään 
huippukokouksen ohjelmassa olevasta Lissabonin strategian seurannasta  

• järjestää kahden vuoden välein Lissabonin strategiaa käsittelevän konferenssin ja  

• laatia tarvittaessa tuottavuudesta oma-aloitteisia lausuntoja. 
 

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

• Talouden hallintotapa EU:ssa  

Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – I) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 1363/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Talouspolitiikan koordinoinnin on mahdollistettava unionin kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksien 
paras mahdollinen hyödyntäminen. 
 
Komissiolle on palautettava oikeus tehdä ehdotuksia ja velvollisuus kuulla komiteaa talouspolitiikan 
laajoja suuntaviivoja laadittaessa. 
 
Täystyöllisyys on mainittava erikseen perustuslakisopimuksessa yhtenä unionin tavoitteista ja 
perustamissopimuksessa on tarkennettava nykyistä selkeämmin, että talous- ja rahapolitiikalla on 
osaltaan vaikutettava kasvun ja täystyöllisyyden tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Unionin on luotava itselleen Lissabonin strategian onnistumisen kannalta tarpeelliset välineet. Tämä 
kattaa myös makrotalouspolitiikan ja rakennepolitiikan yhteensovitetun toteuttamisen sekä 
makrotalouden toimijoiden vuoropuhelun. 
 
Perustuslakisopimukseen on lisättävä yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista koskeva 
erityisviittaus. Sen tulisi lisäksi tarjota nykyistä parempi oikeusperusta työmarkkinaosapuolten ja 
muiden asianomaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumiselle. Unionitason 
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päätöksenteossa tulee ottaa huomioon yhteisvastuun, avoimuuden, johdonmukaisuuden, 
läheisyyden, suhteellisuuden ja julkisuuden periaatteet. 
 

− Yhteyshenkilö: Katarina Lindahl 
 (puh. +32 2 546 9254 – sähköposti: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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4 LIIKENNE JA YHTEISKUNNALLINEN VUOROPUHELU 

 
• Yhteiskunnallinen vuoropuhelu / yleiseurooppalaiset liikennekäytävät 

Esittelijä: Karin Alleweldt (työntekijät – D) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CESE 1351/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK on jo muutamia vuosia toiminut suunnitelmallisen yhteiskunnallisen vuoropuhelun 
organisoimiseksi yleiseurooppalaisissa liikennekäytävissä, sillä Keski- ja Itä-Euroopan maiden 
(KIE-maat) talous- ja yhteiskuntaelämän edustajien ja kyseisten maiden hallinnon välinen 
koordinointi ja avoimuus on ilmeisen puutteellista. 
 
ETSK:n lausuntotyö perustuu julkisiin keskusteluihin, joiden päätelmänä on ollut, että yhdennetyn 
liikennepolitiikan toteuttamisen osalta liikennekäytävissä on vakavia heikkouksia. 
 
Komitea on osoittanut, että se voi osallistua merkittävästi yhteiskunnallisen vuoropuhelun 
edistämiseen Keski- ja Itä-Euroopan yhteiskunnallisten ja taloudellisten kumppaneiden kanssa. 
Komitea on vakiinnuttanut asemansa myös EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten ja 
ministeriöiden keskustelukumppanina. Edellä kuvattua roolia voidaan vahvistaa entisestään 
seuraavasti: 
 
• Sitoudutaan asiaan keskipitkällä aikavälillä, esimerkiksi säilyttämällä pysyvä valmisteluryhmä 

"yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäminen yleiseurooppalaisissa liikennekäytävissä" 

• Parannetaan edelleen kontaktien välittämistoimia sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa osapuolten 
kanssa 

• Vahvistetaan edelleen vuoropuhelukonferenssien ja paikan päällä toimimisen periaatteita 

• Varmistetaan ETSK:n ja siten myös yhteiskunnallisten ja taloudellisten ryhmien etujen edustus 
asianomaisissa foorumeissa ja ohjauskomiteoissa. 

 

− Yhteyshenkilö: Luís Lobo 
 (puh. +32 2 546 9717 – sähköposti: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Matkustaja-alusten turvallisuus  

Esittelijä: Eduardo Chagas (työntekijät – P) 
 

− Viite: KOM(2002) 158 lopullinen – 2002/0074–0075 COD – CESE 1352/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK pitää tervetulleina komission ehdotuksia, jotka koskevat  
 
– ro-ro-matkustaja-alusten erityisiä vakavuusvaatimuksia, vaikka komitea korostaakin, että on 

suositeltavaa hyväksyä IMO:n puitteissa laadittava kansainvälinen sopimus 

– matkustaja-alusten turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä, vaikka komitea pahoitteleekin, 
ministerineuvosto on jo päätynyt kompromissiratkaisuun, eli 6 a artiklan 3 kohdan poistamiseen. 

 
Vaikka komitea pitääkin matkustajamerenkulkuun sovellettavaan korvausvastuujärjestelmään 
liittyen kansainvälistä sopimusta erittäin toivottavana valintana, se katsoo, että jo EU:n 
jäsenvaltioiden yhtenäinen käytäntökin tuo huomattavia etuja. 
 

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

• Orgaanisten tinayhdisteiden kieltäminen aluksissa 

Esittelijä: Anna Bredima-Savopoulou (työnantajat – EL) 
 

− Viite: KOM(2002) 396 lopullinen – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK katsoo, että EU:n tulee toimia Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä solmitun 
AFS-yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti ja ottaa huomioon asiaan liittyvät oikeusvelvoitteet ja 
kaupalliset näkökohdat. 
 
Lisäksi ETSK katsoo, että  
 
– jäsenvaltioiden tulee ratifioida AFS-yleissopimus välittömästi, arvioida, miten laajasti sopimusta 

noudatetaan ja minkälaiset vaikutukset sillä on markkinanäkymiin, sekä päättää täydentävistä 
toimista, jotka ovat mittasuhteiltaan realistisia  
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– kun TBT-maalit poistetaan käytöstä asteittaisen siirtymäkauden aikana, voidaan sekä vähentää 
maalien haitallisia ympäristövaikutuksia että turvata EU-maiden aluksien kilpailukyky kaikkialla 
maailmassa 

– EU:n aluevesien ulkopuolella toimivat alukset tulisi jättää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, 
sillä säädöksen vaikutukset alaan jäävät näin pienemmiksi. 

 

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

5 YHTENÄISMARKKINAT JA KALASTUSPOLITIIKKA 
 

• Laajentumisen vaikutukset yhtenäismarkkinoihin  

Esittelijä: Eva Belabed (työntekijät – A) 
 

− Viite: oma-aloitteinen lisälausunto – CESE 1371/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Laajentuneet yhtenäismarkkinat tarjoavat lukuisia taloudellisia etuja ja vahvistavat Euroopan 
kilpailukykyä maailmanlaajuisessa taloudessa, jos olemassa olevia mahdollisuuksia onnistutaan 
hyödyntämään. Mahdollisuuksiin kuuluu olennaisesti myös olemassa olevan työvoiman 
hyödyntäminen. 
 
Laajentumisesta koituvien hyötyjen jakautuminen kansalaisten kesken vaikuttaa ratkaisevasti siihen, 
miten väestö hyväksyy laajentumisen. 
 
Hallinnon ja oikeuslaitoksen valmiuksien kehittämistoimia on vahvistettava ja tuettava, jotta unionin 
säädökset eivät jää vain paperille vaan niitä sovelletaan ja noudatetaan myös käytännössä. 

 
Yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja kansantalouksien integraatio 
aiheuttaa taloudellisia ja yhteiskunnallisia mullistuksia, joiden hallitsemiseksi molemmat osapuolet 
ehdottavat mm. siirtymäsäännöksiä. 
 
Yhtenäismarkkinoiden kehittämistä koskeviin komitean ehdotuksiin sisältyy myös ehdotus perustaa 
yhtenäismarkkinoiden koordinaatiokeskuksia hakijamaihin. 
 

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

Esittelijä: María Candelas Sánchez Miguel (työntekijät – E) 
 

− Viite: KOM(2002) 279 lopullinen – 2002/0122 COD – CESE 1350/2002 
 

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

6 MAAHANMUUTTO 
 

• Jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttaminen  

Ainoa esittelijä: Luis Miguel Pariza Castaños (työntekijät – E) 
 

− Viite: KOM(2002) 564 lopullinen – CESE 1362/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
On aina pidettävä mielessä, ettei asiakirjoja vailla oleva henkilö ole vailla oikeuksia ja ettei 
sääntöjen vastaisesti maassa oleskeleva maahanmuuttaja ole rikollinen, vaikka hänen asemansa ei 
olekaan laillinen. 
 
ETSK esittää toivomuksen, että neuvosto ja komissio pohtisivat sitä, miten ristiriitaista ja 
tasapainotonta on viivyttää laillista maahanmuuttoa koskevaa yhteistä lainsäädäntöä ja ryhtyä 
karkottamisen ja pakkopalauttamisen kaltaisiin laittoman maahanmuuton vastaisiin järeisiin toimiin. 
 
ETSK katsoo, että maastakarkottaminen ja pakkopalauttaminen ovat äärimmäisiä toimenpiteitä. 
ETSK totesi jo vihreästä kirjasta antamassaan lausunnossa, että on kaikin tavoin tuettava 
vapaaehtoista kotiinpaluuta ja turvauduttava pakkoon perustuvaan palauttamiseen vasta 
äärimmäisenä keinona. 
 
On välttämätöntä, että palauttamista koskeva politiikka perustuu ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamiselle (Euroopan ihmisoikeussopimus, perusoikeuskirja). 
 
Eräitä tiedonannossa esitettyjä ehdotuksia on nurinkurista panna täytäntöön ennen kuin yhteisöllä 
on yhteinen politiikka ja lainsäädäntö maahanmuuton kanavoimiseksi laillisia teitä sekä yhteinen 
turvapaikkapolitiikka ja -lainsäädäntö. 
 
ETSK esittää toivomuksen, että toimenpiteet laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi olisivat 
tasapainoisia ja että ryhdyttäisiin tarpeellisiin toimiin maahanmuuton kanavoimiseksi laillisia teitä. 
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Sääntöjen vastaista oleskelua perusteltaessa on asetettava selvästi etusijaan perheen oikeus pysyä 
yhdessä. Karkotuspäätöstä ei saa tehdä, jos se merkitsee perheen hajottamista.  
 

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

7 TERVEYS JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS 
 

• Ihmisperäisten kudosten ja solujen käsittely  

Esittelijä: Adrien Bedossa (muut eturyhmät – F) 
 

− Viite: KOM(2002) 319 lopullinen – 2002/0128 COD – CESE 1361/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Kyseinen erikoisalaa koskeva direktiivi on annettava nopeasti. Ehdotetut säännökset ovat 
tarpeellisia ja keskenään johdonmukaisia, ja käytetty sääntelynäkökulma täsmentää ehdotusta. 
Tämän lisäksi kudosten ja solujen vaihto perustuu keskeisiin arvoihin, joita ovat siirrännäisen 
anonymiteetti, vapaaehtoisuus ja siihen liittyvä solidaarisuus sekä se, ettei näille ihmisruumiin osille 
määritellä rahallista arvoa. 
 
ETSK tekee samat päätelmät kuin komissiokin. Kun otetaan huomioon tieteellisen kehityksen 
vauhti alalla, on syytä jättää teksti avoimeksi, jotta siihen voidaan tehdä ajanmukaisia muutoksia 
säännöllisesti ja todennetun tieteellisen kehityksen mukaisesti. Tässä kaikessa on noudatettava 
johdonmukaisuuden periaatetta. 
 
Olisi aiheellista lisätä direktiivin tekstiin maininta velvollisuudesta antaa "tuotantolupa (kudoksesta 
tai solusta valmistetun) tuotteen valmistamiseksi". Siinä kuvattaisiin toimintatavat ja käytänteet 
tuotteittain ja kaikkine vaiheineen irrottamisesta jakeluun. Lupa olisi siirrännäisten lääketieteellisen 
turvallisuuden ja laadun tae. 
 
On laadittava EU-tason sopimus kudospankkien ja kudoksia toimittavien tai käyttävien laitosten 
välille (koskee myös soluterapiayksiöitä ja terveydenhoitolaitoksia). 
 
Direktiivin liitteet ovat kiinteä osa direktiiviä, ja niiden säännöllinen ajantasaistaminen voi hidastua 
hallinnollisista syistä. Tästä syystä ETSK katsoo, että 29 artiklaan on lisättävä liitteiden säännöllinen 
mukauttaminen tieteen kehitykseen. Samoin on säädettävä pakolliseksi liitteiden laatiminen 
uudelleen joka toinen vuosi.  
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− Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 (puh. +32 2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Makeutusaineet  

Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IRL) 
 

− Viite: KOM(2002) 375 lopullinen – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002 
 

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

• Savuaromit  

Esittelijä: Ann Davison (muut eturyhmät – UK) 
 

− Viite: KOM(2002) 400 lopullinen – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002 
 

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

• Elintarvikelisäaineen E 425 (konjac) käyttöehdot  

Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IRL) 
 

− Viite: KOM(2002) 451 lopullinen – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002 
 

− Yhteyshenkilö: Gaia Angelini 
 (puh. +32 2 546 9109 – sähköposti: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 

8 EUROOPAN OIKEUDELLINEN ALUE  
 

• Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt  

Esittelijä: Henri Malosse (työnantajat – F) 
 

− Viite: KOM(2002) 196 lopullinen – CESE 1349/2002 
 

− Avainkohdat: 
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Komitea kannattaa suosituksen antamista.  
 
Komitea toteaa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen eli ADR-menettelyjen soveltamista 
koskevien lausekkeiden soveltamisalan suhteen, ettei tuomioistuin voisi ottaa asiaa tutkittavaksi 
ennen ADR-prosessin materiaalista toteuttamista.  
 
Komitea katsoo ADR-menettelyjen vähimmäistakuiden osalta, että sovittelijana toimivaan 
kolmanteen osapuoleen on sovellettava puolueettomuuden, avoimuuden, tehokkuuden, oikeuden-
mukaisuuden sekä luottamuksellisuuden periaatteita. 
 
ADR-menettelyjen tulosten osalta lausunnossa suositetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa 
yhtenäistettäisiin sopimusten oikeudellinen luonne ja varmistettaisiin, että sopimuksen 
pakkotäytäntöönpano, joka toteutetaan kunkin valtion lainsäädännön mukaisesti, merkitsisi 
tosiasiallista pakkotäytäntöönpanoa kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Bryssel I -asetusta tulisi myös 
muuttaa vastaavasti. 
 

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

Esittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – B) 
 

− Viite: KOM(2002) 159 lopullinen – 2002/0090 CNS – CESE 1348/2002 
 
− Yhteyshenkilö: João Pereira dos Santos 
 (puh. +32 2 546 9245 – sähköposti: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
9 TIETOYHTEISKUNTA 
 
• Julkisen sektorin asiakirjojen uudelleenkäyttö 

Esittelijä: Philippe Levaux (työnantajat – F) 
 

− Viite: KOM(2002) 207 lopullinen – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea kannattaa ehdotettua direktiiviä ja kehottaa direktiivissä esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamista ajatellen komissiota ottamaan huomioon seuraavat ehdotukset: 
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– Direktiivin soveltamisala tulisi ulottaa julkisissa museoissa sekä julkisissa ja yliopistojen 
kirjastoissa säilytettäviin asiakirjoihin. Ne ovat osa yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä. 

– Julkiset elimet tai laitokset tulisi saattaa vastuuseen tapauksissa, joissa erheellisiä tai 
puutteellisia tietoja on luovutettu tarkoituksellisesti. 

– Maksujen määräytymisperiaatteena tulisi käyttää "alhaisen hinnan mallia". 
– Jäsenvaltioiden julkishallinnolla olevat "olennaisen tärkeät tiedot" tulisi asettaa käyttöön 

ilmaiseksi.  
 

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

• Varainhoitoasetus / Yhteisön erillisvirastot 

Yleisesittelijä: Eduardo Chagas (työntekijät – P) 
 

− Viite: KOM(2002) 406 lopullinen – 2002/0169 – 0179 – 0181 – 0182 COD – CESE 1364/2002 
 

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

 
 


