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Täysistuntoon osallistui Euroopan komission varapuheenjohtaja Loyola de Palacio, joka esitteli 
komission työohjelman ja puhui komission ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välisistä suhteista. 
 
1 TALOUS- JA SOSIAALIPOLITIIKKOJEN KOORDINOINTI 

 
• Budjettipolitiikka ja investointityypit 
 
− Esittelijä: Susanna Florio (työntekijät – IT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 322/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea katsoo, että vakaus- ja kasvusopimus tarvitsee tuekseen kohdennettua politiikkaa. Pelkkä 
inflaation kurissa pitäminen, sopeuttaminen ja alijäämän rajoittaminen eivät riitä, vaan on pyrittävä 
nykyistä enemmän edistämään sisäistä kysyntää sekä julkisia ja yksityisiä investointeja. 
 
Työllisyyttä edistävän politiikan tulee olla yksi talouskasvun ensisijaisista arviointiperusteista. 
 
Vakaussopimuksen tukeminen kattavalla tiedotuskampanjalla on välttämätöntä, ja myös yhteiskunnan 
"väliportaan" on osallistuttava siihen. 
 
Komitean mielestä olisi paikallaan tarkentaa käsite "poikkeukselliset olosuhteet", joiden vallitessa 
sopimuksessa sallitaan asetetun 3 prosentin kynnyksen ylittäminen. Tavoitteena on antaa liikkumavaraa 
vaikeuksissa oleville talouksille tai talouksille, joiden vuosittainen kasvu on jäänyt negatiiviseksi. 
 
Sopimuksen hallinnoinnin uudistaminen merkitsee osittain myös veropolitiikan keinoin toteutettavan 
unionin yhteisen kasvustrategian uudelleen pohtimista. Tähän liittyen komitea katsoo, että on paikallaan 
korostaa uudelleen kasvun kannalta suotuisia investointeja edistävien nk. "close to balance" -sääntöä 
koskevien poikkeusten riittävän joustavan arvioinnin merkitystä. 
 
Komitean mielestä strategisia investointeja ja kasvuun tähtääviä sijoituksia ei tulisi kirjata 
budjettialijäämäksi. Neuvoston tulisi määritellä yhteisymmärryksessä komission kanssa, mitä 
tarkoitetaan Euroopan etua palvelevilla "strategisilla investoinneilla". 
 
Olisi lisäksi tärkeää yhdenmukaistaa verojärjestelmissä sovellettavia perusteita ja taata 
yhdenvertaisuuden, suhteellisuuden ja tehokkuuden periaatteet sekä niiden seuranta myös unionin 
tasolla ja varmistaa kansalaisten tuki. 
 
− Yhteyshenkilö: Roberto Pietrasanta  
 Puh. +32(0)2 546 9313 – sähköposti: roberto.pietrasanta@esc.eu.int 

 
• Työllisyyttä tukevat toimet 
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− Esittelijä: Renate Hornung-Draus  (työnantajat – DE) 
 
− Apulaisesittelijä: Wolfgang Greif (työntekijät – AT)  
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 325/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
ETSK on tyytyväinen Wim Kokin johtaman työllisyystyöryhmän selvitykseen, jossa työryhmä on 
onnistunut tekemään suurimmaksi osaksi tasapainoisen analyysin työllisyyspolitiikan nykyhaasteista. 
Jäsenvaltioille tehdään havainnollisesti selväksi uudistusten kiireellisyys. 
 
Työllisyystyöryhmän käyttämä menetelmä on hyvä: työryhmä tekee vertailuanalyysien ja hyvien 
käytäntöjen esittelyn avulla havainnollisia ehdotuksia työllisyyspoliittisten toimien kehittämiseksi. 
 
ETSK on tyytyväinen siihen, että työllisyystyöryhmä käsittelee myös ehdotettujen uudistusten 
toteutusta. Usein juuri tätä koskevia ponnistuksia tulisi tehostaa. Suuri yleisö on saatava nykyistä 
vakuuttuneemmaksi siitä, että talouden ja sosiaalinäkökohtien kannalta tasapainoisten 
rakenneuudistusten avulla unionia vahvistetaan ja työmarkkinatilannetta parannetaan. 
 
Eräisiin työllisyystyöryhmän selvityksessä esitettyihin näkökohtiin ETSK suhtautuu kuitenkin kriittisesti: 
 
• Olisi ollut toivottavaa, että työryhmä olisi luonut eräissä osissa vielä kattavamman katsauksen 

työllisyyspolitiikan haasteisiin esim. keskittymällä voimakkaammin luonnontieteellisen 
osaamisen ja keskeisten sosiaalisten taitojen välittämiseen tai menestyksekästä yritysjohtamista 
haittaavien esteiden vähentämiseen. 

 
• Selvityksessä ei korosteta riittävästi, että onnistunut työllisyyspolitiikka edellyttää 

rakenteellisten työmarkkinatoimien ohella erityisesti kasvuun ja työllisyyteen tähtäävää 
makrotalouspolitiikkaa. 

 
• Nuorten kestävää integrointia työmarkkinoille ei käsitellä riittävän perusteellisesti asian 

tärkeyteen nähden. Työmarkkinaosapuolten kiistattomasti alaan liittyvän roolin lisäksi 
selvityksessä ei käsitellä työttömien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden parissa toimivien 
yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten hallituksista riippumattomien organisaatioiden, 
hyväntekeväisyysjärjestöjen ja osuuskuntien merkitystä. 

 
• Henkilöpääomaan tehtävien investointien yhteydessä mainitaan kaikille yrityksille määrättävät 

pakolliset maksut yhtenä mahdollisena ratkaisuna kustannusten jakamiseksi työnantajien välillä. 
Eri maiden erityispiirteiden vuoksi on kuitenkin kyseenalaista, onko tälla inen toimintamalli 
kaikissa jäsenvaltioissa oikea tapa edistää henkilöpääomaan tehtäviä investointeja. Näyttää 
siltä, että eräissä tapauksissa tulisi pikemmin pyrkiä lisäämään vapaaehtoisia pooli- ja 
rahastoratkaisuja, työmarkkinaosapuolten sopimukset mukaan luettuna, esim. paikallis-, alue-, 
sektori- ja jäsenvaltiotasolla, jotta pk-yritykset voivat lisätä investointejaan henkilöpääomaan. 
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• Vaikka selvityksen aihekohtaisissa luvuissa on löydetty tasapaino työmarkkinoiden 

joustavuuden ja työsuhdeturvan välillä, jättää erityisesti hallintotapaa koskeva päätösluku 5 
tässä suhteessa toivomisen varaa joustavien työmarkkinoiden välttämättä edellyttämän 
työsuhdeturvan suhteen. 

 
• Kysymystä siitä, miten EU:n tason lainsäädäntö on vaikuttanut työllisyyspolitiikan nykytilaan, ei 

käsitellä. 
 
• Selvityksessä kehotetaan työllisyyttä edistäviin aktiivisiin toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat 

väistämättä julkissektorille lisäkustannuksia, mutta niiden suhdetta vaatimukseen, että kyseiset 
uudistukset tulee toteuttaa vakaus- ja kasvusopimukseen pohjautuvan budjettikurin asettamissa 
rajoissa, ei käsitellä riittävästi. 

 
Työllisyyden kehitys on ETSK:lle keskeinen aihe, jonka jatkokehitystä komitea seuraa hyvin tarkasti ja 
aktiivisesti. ETSK toivoo, että edellä esitetyt huomautukset otetaan huomioon aiheesta jatkossa 
käytävissä keskusteluissa.  
 
ETSK toistaa tässä yhteydessä useaan otteeseen esittämänsä näkemyksen, että tämä voidaan 
saavuttaa kutsumalla työmarkkinaosapuolet oman autonomiansa puitteissa osallistumaan aktiivisesti 
kaikilla tasoilla Euroopan työllisyysstrategian kaikkiin vaiheisiin laatimisesta toteutukseen ja arviointiin 
sekä kutsumalla jäsenvaltioiden parlamentit mukaan vastaaviin kansallisiin menettelyihin. Jotta tämä 
voidaan saavuttaa, on aikataulut sovitettava asianmukaisesti toisiinsa. 
 
– Yhteyshenkilö: Stefania Barbesta 
 puh. +32(0)2 546 9510 – sähköposti: stefania.barbesta@esc.eu.int 
 
 

2 TUTKIMUS 

 

• Tutkijat eurooppalaisella tutkimusalueella 
 

− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2003) 436 lopullinen – CESE 305/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Komitea tukee komission tiedonannossa esitettyjä ehdotuksia kokonaisuutena.  
 
Komitea kommentoi yksityiskohtaisemmin seuraavia aiheita: 
 
– inhimilliset voimavarat 
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– tutkija-ammatin ongelmat 
– tutkijoiden henkilökohtaiset sopimukset 
– riittävin varoin varustettu ja poliittisesta ohjauksesta vapaa tutkimustyö 
– nuorten tutkijoiden maastamuutto 
– tutkimukseen suunnattujen investointien lisääminen kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta 
– Euroopan tutkijoiden peruskirja  
– tutkijoiden työhönoton käytännesäännöt 
– tutkimuspolitiikan ohjenuora ja Lissabonin tavoitteet 
– tutkijoiden uravaihtoehdot 
– akateeminen sektori ja teollisuus 
– monet erillään toimivat vertikaaliset ja rinnakkaiset lupa- ja ohjauselimet. 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez   
 Puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 

• Perustutkimus 
 

− Esittelijä: Gerd Wolf (muut eturyhmät – DE) 
 
– Viite: KOM(2004) 9 lopullinen – CESE 319/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
Talous- ja sosiaalikomitea kannattaa varauksetta komission tavoitetta tukea perustutkimusta 
asianmukaisesti ja järjestelmällisesti myös EU:n tasolla ja varata tähän riittävät määrärahat sekä luoda 
sitä varten sopivat, hallinnollisesti kevyet välineet. 
 
– Yhteyshenkilö: Nemesio Martinez   
 Puh. +32 (0)2 546 9501 – sähköposti: nemesio.martinez@esc.eu.int 
 
 



- 5 - 

Greffe CESE 38/2004 (fr,de,en,es,it→fi)JE,MK/EU/pk .../... 

3 ENERGIA 

 
• Ydinenergia – sähköntuotanto 
 
− Esittelijä: Claude Cambus  (työntekijät – FR) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 317/2004 
 
− Avainkohdat: 
 

– Ydinenergialla tuotetaan merkittävä osuus sähköstä EU:ssa (35 prosenttia). Ydinenergian 
käyttö edistää merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta ja vähentää unionin riippuvuutta 
energiahuollon alalla. Näin ollen ydinenergia täydentää osaltaan keinoja Kioton sopimuksessa 
mainittujen sitoumusten noudattamiseksi. 

– Ydinvoiman tuotantokustannukset ovat vakaat, joten ydinvoima edistää hintavakautta unionissa 
ja poistaa yhden epävarmuustekijän taloudellisten toimijoiden kehitysnäkymistä. 

– Unioni kannustaa uusiutuvien energiavarojen käyttöä ja pitää niiden kehittämistä toivottavana. 
Niillä ei kuitenkaan pystytä korvaamaan ydinvoimaloita nykyisten voimaloiden käyttöiän 
päättyessä eikä myöskään vastaamaan sähkön kysynnän kasvuun.  

– Energiankysynnän hallinnalla on myötävaikutettava ihmisten toiminnan energiaintensiteetin 
vähentämiseen (taloudellisessa toiminnassa ja yksityiselämässä), mutta se ei ole ratkaiseva 
peruste ydinenergian tuotannosta luopumiselle, sillä kun otetaan huomioon kyseessä olevat 
määrät, on pyrittävä vaikuttamaan muuhun kuin sähkön käyttöön, esimerkiksi liikenteeseen.  

– Ydinvoiman ongelmia ovat turvallisuus, ionisoivan säteilyn fysiologisten vaikutusten torjuminen 
sekä jätteet ja käytetyt polttoaineet. Kahteen ensimmäiseen kysymykseen on jo löydetty 
teknisiä ratkaisuja, jotka kehittyvät ajan mittaan. 

– Eräät unionin jäsenvaltiot ovat edistyneet etsiessään ratkaisua ydinjätteiden aiheuttamaan 
ongelmaan. Kaksi maata (Suomi ja Ruotsi) on tehnyt ratkaisunsa ja valinnut jo 
sijoituspaikankin, kun taas eräissä muissa maissa (Ranskassa ja Espanjassa) on ratkaistu 
matala-aktiivisia jätteitä koskevat kysymykset ja korkea-aktiivisten jätteiden huoltoa tutkitaan 
edelleen. 

– Lausunnossa esitetyt seikat sekä edellä olevat päätelmät huomioon ottaen komitea katsoo, 
kuten jo vihreässä kirjassa todetaan, että ydinenergian tulisi olla yksi Euroopan unionin 
monipuolisen, tasapainoisen, taloudellisen ja kestävän energiapolitiikan perustekijöistä. 

– Komitea ehdottaa, että tämän lausunnon seurantaan liittyen suunnitellaan ja toteutetaan 
tiedotustoimia, jotka koskevat ydinvoiman todellisia haasteita: toimitusvarmuutta, hiilidioksidi-
päästöjen vähentämistä, kilpailukykyisiä hintoja, turvallisuutta sekä käytettyjen polttoaineiden 
huoltoa, jotta järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla on mahdollisuus analysoida kriittisesti 
näihin kysymyksiin liittyvien keskustelujen sisältöä. 

 
– Yhteyshenkilö: Siegfried Jantscher  
 puh. +32(0)2 546 8287 – sähköposti: siegfried.jantscher@esc.eu.int 

4 MAATALOUSPOLITIIKKA JA MAASEUDUN KEHITYS 
 



- 6 - 

Greffe CESE 38/2004 (fr,de,en,es,it→fi)JE,MK/EU/pk .../... 

• Horisontaalisen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttaminen 
(tupakka-, puuvilla-, humala- ja oliiviöljyalojen uudistukset) 

 
− Esittelijä: Fernando Moraleda Quílez  (muut eturyhmät – ES) 
 

– Apulaisesittelijät: Christos Fakas  (muut eturyhmät – ELI) 
 Adalbert Kienle  (työnantajat –DE) 

− Maria Luísa Santiago(työnantajat – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 698 lopullinen – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK:n käsityksen mukaan puheena olevien maatalouden osa-alueiden tukien irrottaminen tuotannosta 
ehdotetussa muodossa olisi ongelmallista mm. siksi, että se vaarantaisi tuotannon säilymisen tietyillä 
alueilla, joiden työttömyysaste on jo nyt korkea. ETSK katsoo, että kullakin maatalouden osa-alueella 
ja maantieteellisellä alueella on tutkittava erikseen sitä, miten tukien eriasteinen irrottaminen 
tuotannosta mahdollisesti vaikuttaa (markkinoihin, alueeseen, työllisyyteen, ympäristöön jne.), ennen 
kuin nykyisiin järjestelmiin kajotaan. ETSK:n näkemyksen mukaan asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 
jäsenvaltioille annettua mahdollisuutta saattaa uusi tukijärjestelmä voimaan vuosien 2005–2007 välisenä 
aikana on joustavoitettava, samaan tapaan kuin muilla aloilla, joilla noudatetaan samantapaisia 
säännöksiä, jotta jäsenvaltioille jää riittävästi aikaa päätösten voimaan saattamiseen. 

 

Puuvilla-alan suhteen ETSK ei ole asiasta samaa mieltä komission kanssa eikä yhdy arvioon, että 
viljelyalat eivät pienene. Komitea ei suosita, että tällaisella alalla purettaisiin kaikki kaupan sääntely ja 
erotettaisiin tuet tuotantomääristä. 

 

Oliiviöljy-alan suhteen ETSK muistuttaa tuotannon lopettamisen vaarasta, joka on ristiriidassa 
kaikkien YMJ:den uudistusten päätavoitteen kanssa, kun tuotantoa harjoitetaan unionin muita 
heikommassa asemassa olevilla alueilla ja kun kyseessä on paljon työvoimaa vaativa viljelys. 

 

Tupakka-alan suhteen ETSK myöntää, että jos yhteisön tupakanviljely katoaisi, samalla voisi hävitä 
tupakka, jolle on ominaista maailman alhaisin kasvinsuojeluaineiden jäämien pitoisuus ja jonka tuotanto 
on (ympäristön kannalta) muita kestävämpää. Sitä paitsi tupakanviljelylle ei ole muuta taloudellisesti 
kannattavaa viljelyvaihtoehtoa, joka nyt pystyisi yksin luomaan saman määrän työpaikkoja ja siis 
pitämään väestön maaseudulla, kuten nykyisin on tupakan laita. 

 

Humala-alan tuesta tulisi ETSK:n mielestä sitoa tuotantoon 40 prosenttia eikä 25 prosenttia, kuten 
komissio on alun perin ehdottanut. Näin otettaisiin asianmukaisesti huomioon tuottajaryhmittymien 
välttämätön panos. 
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– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 puh: +32(0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 
• Oliiviöljyn YMJ:n uudistus 
 

− Esittelijä: Maria Luísa Santiago (työnantajat – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 698 lopullinen – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004 
 
– Yhteyshenkilö:  Silvia Calamandrei  
 Puh. +32(0)2 546 9657 – sähköposti: silvia.calamandrei@esc.eu.int 
 
 

• Maaseudun kehittämistuki (EMOTR) 
 
− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2003) 806 lopullinen – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 puh. +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

• Sorkka- ja kavioeläinten tuonti yhteisöön 
 
− Esittelijä: John Donnelly (muut eturyhmät – IE) 
 
– Viite: KOM(2003) 570 lopullinen – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 puh. +32(0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

• Eläinten suojelu kuljetuksen aikana 
 
− Esittelijä: Seppo Kallio (muut eturyhmät – FI) 
 

− Viite: KOM(2003) 425 lopullinen – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright 
 puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
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5 KALASTUS 

 

• Välimeren kalavarat 
 

− Esittelijä: Gabriel Sarró Iparraguirre  (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 589 lopullinen – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK:n mielestä asetusehdotus ei vastaa komission toimintasuunnitelman  herättämiä odotuksia eikä 
suuntaviivoja, joita komitea on esittänyt aiemmissa lausunnoissaan. Komission asetusehdotuksessa ei 
eritellä syitä, joiden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1626/94 tarkistamista pidetään tarpeellisena eikä 
komissio esitä tekemilleen teknisille ehdotuksille riittäviä tieteellisiä perusteita. Komissio unohtaa jälleen 
kerran mainita ja ottaa huomioon kalastuksen taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat Välimeren alueella, 
eikä se mainitse lainkaan ehdotettujen toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia yrityksiin, työntekijöihin ja 
kalastuksesta voimakkaasti riippuvaisiin rannikkoalueisiin. Komissio tyytyy säätämään jo olemassa 
olevista teknisistä toimenpiteistä, joista se tekee entistä rajoittavampia, mutta ei jätä mahdollisuutta 
soveltaa innovatiivisia vaihtoehtoja, joita on saattanut löytyä entistä valikoivampien pyyntimenetelmien 
tutkimisen tuloksena. Vaikka ehdotettu asetus sisältääkin myönteisiä mutta silti paranneltavia seikkoja, 
komitea ehdottaa, että Euroopan komissio peruu ehdotuksensa ja laatii uuden ehdotuksen, jossa se 
ottaa huomioon kaikki edellä mainitut näkökohdat. 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 puh +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

• Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat yhteisessä 
kalastuspolitiikassa 

 

− Esittelijä: Eduardo Manuel Chagas (työntekijät – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 607 lopullinen – 2003/0238 CNS – CESE 321/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK on toistuvasti korostanut tarvetta ottaa alan keskeiset toimijat – alusten omistajat ja työntekijät – 
mukaan määriteltäessä ja pantaessa täytäntöön yhteisön kalatalousalaa koskevaa politiikkaa. ETSK 
katsoo, että ehdotuksessa ei varmisteta yhteisön kalatalousalan keskeisten toimijoiden – joita ovat 
etenkin alusten omistajat ja palkatut kalastajat – asianmukaista edustusta alueellisten neuvoa-antavien 
toimikuntien kokoonpanossa. Tilanne korjaantuisi, jos neuvoa-antava kalatalous- ja vesiviljelykomitea 
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sekä siinä edustetut eurooppalaiset organisaatiot osallistuisivat ehdotettua aktiivisemmin alueellisten 
neuvoa-antavien toimikuntien jäsenten nimittämisprosessiin. ETSK katsoo lisäksi, että niin kutsuttujen 
muiden eturyhmien suhteellinen painoarvo alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kokoonpanossa ei 
ole asianmukainen, ja ehdottaa, että muut eturyhmät vastaisivat noin 20:tä prosenttia koko 
jäsenmäärästä. Komitea ehdottaa myös alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan perustamista yhteisön 
vesien ulkopuolisia kalastusalueita varten. Siihen kuuluisivat sellaiset asianosaiset, jotka harjoittavat 
kalastustoimintaa yhteisön vesien ulkopuolella, sillä ne muodostavat merkittävän osan EU:n 
kalastuslaivastosta. 
 
– Yhteyshenkilö: Eleonora Di Nicolantonio  
 puh +32 (0)2 546 9454 – sähköposti: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 
 

6 ULKOSUHTEET JA MAAILMANKAUPPA 

 

• Sosiaalinen yhteenkuuluvuus Latinalaisessa Amerikassa ja 
Karibialla 

 

− Esittelijä: José María  Zufiaur Narvaiza (työntekijät –ES) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 315/2004 
 
– Avainkohdat: 
 
Komissaari Pattenin pyytämässä valmistelevassa lausunnossa pyritään ilmaisemaan Euroopan unionin, 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanta Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian maiden sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Erityisesti on tarkoitus esitellä sitä, miten 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat toimijoiden mielestä vaikuttaa tavoitteen 
saavuttamiseen esimerkiksi työmarkkinaosapuolien välisin yhteisneuvotteluin, kehittämällä 
sosiaaliturvajärjestelmiä tai edistämällä yritysten sosiaalista vastuuta. ETSK:n lausuntoa onkin 
täydennettävä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla toimivien organisaatioiden panoksella sekä 
Mexico Cityssä huhtikuussa 2004 pidettävän EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan kolmannen tapaamisen tuloksilla  
 
Lausunnossa ei pyritä määrittelemään tyhjentävästi sosiaalista yhteenkuuluvuutta vaan tuodaan esiin 
sen eri ulottuvuudet – poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen ulottuvuus –, jotta tarkastelussa 
otettaisiin tavanomaisten makrotaloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös muut tekijät, kuten 
koulutus, instituutiot tai julkisten perushyödykkeiden saatavuus. Ne ovat perusluonteisia seikkoja 
analysoitaessa Latinalaisen Amerikan ja Karibian sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 
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Lausunnosta käy ilmi, että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden puute ilmenee Latinalaisessa Amerikassa ja 
Karibialla etenkin köyhyytenä ja eriarvoisuutena. Vaikka köyhyysluvut ovat 90-luvulla suhteellisesti 
kohentuneet (vuonna 1990 köyhien osuus väestöstä oli 48 %, kun vuonna 2002 heitä oli 43 %), 
eriarvoisuus on edelleen lisääntynyt, ja siitä on tullut kroonista. Koko Latinalainen Amerikka on suurista 
sisäisistä eroistaan huolimatta maapallon eriarvoisin alue. Aineellisen köyhyyden lisäksi alue kärsii 
aineettomasta köyhyydestä (kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua, ja tilaisuudet jakautuvat 
epätasaisesti) ja lainsäädännön köyhyydestä (todellisuudessa kansalaiset eivät ole yhdenvertaisia lain 
edessä, poliittinen ja sosiaalinen yhteiskunnan kansalaisuus on hauras ja olemassaolo on turvatonta). 
Kaikki tämä aiheuttaa väkivaltaa, yhteenkuulumattomuutta ja sosiaalisten normien puutetta. Se 
vaikuttaa myös instituutioiden ja demokraattisen järjestelmän uskottavuuteen. Yhdistyneiden 
Kansakuntien kehitysohjelman UNDP:n äskettäisessä kehitysraportissa korostetaan, että Latinalaisen 
Amerikan kansalaiset ovat vaarassa mieltää valtioidensa demokratian "merkityksettömäksi 
demokratiaksi". 
 
Kaikille Latinalaisen Amerikan ja Karibian maille on yhteistä se, että edistyneille yhteiskunnille 
ominaiset koossapitävät tekijät (kuten perusrakenteet, koulutus, terveydenhuolto, verotus, oikeuslaitos, 
sosiaaliturva tai toimivat työelämän suhteet) ovat jokseenkin kehittymättömiä. Edellä mainitussa YK:n 
raportissa puhutaan jopa poissaolevista valtioista  useille Latinalaisen Amerikan maille tyypillisenä 
ilmiönä. Se ilmenee muun muassa kolmella ensisijaisella tavalla: heikkolaatuisena koulujärjestelmänä, 
joka ei ole yhdenvertaisesti kaikkien ulottuvilla eikä vastaa tuotantoelämän tarpeita, alueella vallitsevina 
riittämättöminä ja epäoikeudenmukaisina verotusjärjestelminä sekä useimmissa alueen maissa kattavien 
sosiaaliturvajärjestelmien puuttumisena, mikä aiheuttaa syvää eriarvoisuutta ja jättää suurimman osan 
väestöstä olemassa olevien sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolelle.  
 
Lausunnon mukaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
kohentaminen edellyttää ennen kaikkea tuotantojärjestelmän tehostamista ja demokratisoimista. 
Tuotantojärjestelmää vaivaa runsas harmaa työnteko, suppeat markkinat, yksipuolinen elinkeinoelämä, 
rajalliset perusrakenteet – etenkin liikenne- ja viestintäinfrastruktuuri –, toteuttamistaan odottavat 
maareformit, rahoituksen puute ja riippuvuus ulkomaisesta rahoituksesta, osuus- ja yhteisötalouden eri 
muotojen kehittymättömyys, työpaikkojen huonolaatuisuus ja turvattomuus sekä käytännössä 
olemattomat työelämän suhteita säätelevät järjestelmät, joiden lähtökohtana olisi työntekijöiden 
perusoikeuksien kunnioittaminen, työntekijöiden ja työnantajien tasapainoiset suhteet ja keskinäinen 
luottamus. 
 
Lausunnossa korostetaan myös erästä ETSK:n mielestä keskeistä seikkaa pyrittäessä kohentamaan 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian demokratiaa, maiden hallittavuutta ja väestön 
kehitysmahdollisuuksia: tavoitteiden saavuttamiseksi on ehdottomasti vahvistettava järjestäytynyttä 
kansalaisyhteiskuntaa ja lisättävä sen osallistumista päätöksentekoon. Se on keskeinen edellytys sille, 
että pystytään lisäämään poliittista demokratiaa, onnistutaan jakamaan aineellinen ja aineeton rikkaus 
entistä oikeudenmukaisemmin ja edistetään tiettyjen väestöryhmien ja vähemmistöjen, kuten vuosisatoja 
syrjäytyneenä olleen alkuperäisväestön osallistumista politiikkaan sekä talous- ja yhteiskuntaelämään. 
Lausunnossa tehdään ehdotuksia ja esitetään viitteitä siitä, miten EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian suhteilla voitaisiin edistää alueen sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Lausunnoissa esitettyjen 
huomioiden taustalla on kaksi perusseikkaa: Suhteet Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibiaan ovat EU:lle 
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strategisesti merkittäviä sekä vahvistettaessa unionin maailmanlaajuista roolia että edistettäessä 
uudenlaista kansainvälistä järjestystä sekä globalisaation oikeudenmukaista ja yhteisvastuullista 
hallintaa. Suhteet EU:hun ovat puolestaan merkittäviä Latinalaiselle Amerikalle ja Karibialle sekä 
pyrittäessä yhdentämään alue tasapainoisesti että parannettaessa alueen kansainvälistä 
neuvottelukykyä. Lausunnossa ollaan vakuuttuneita siitä, että EU:n on edistettävä Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian maiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta kehitysyhteistyön lisäksi myös asettamalla 
alueen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoite keskeiselle sijalle kaikissa Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian suhteissaan. 
 
Lausunnossa esitetyillä ehdotuksilla pyritään muun muassa vahvistamaan järjestäytynyttä 
kansalaisyhteiskuntaa (tukemalla alueellisiin yhdentymisprosesseihin liittyviä sosiaalista ulottuvuutta 
omaavia kehittämishankkeita, järjestämällä EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
yhteiskunnallis-ammatillisten organisaatioiden tapaamisia, rahoittamalla talous- ja yhteiskuntaelämän 
organisaatioiden lujittamista, käynnistämällä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla ihmisoikeuksien 
puolustajien suojeluohjelma jne.). Tietyillä ehdotuksilla pyritään vaikuttamaan tuotantojärjestelmän 
kehittämiseen sekä työelämän suhteiden ja työmarkkinavuoropuhelun demokraattisten 
puitteiden luomiseen (jakamalla Euroopassa saatuja kokemuksia työmarkkinaosapuolien välisistä 
yhteisneuvotteluista, vauhdittamalla sellaisten perusrakenteiden luomista, jotka houkuttelevat alueelle 
suoria ulkomaisia investointeja, rahoittamalla Latinalaisen Amerikan pk-yritysrahastoa, laatimalla 
yhteisiä kehittämissuunnitelmia Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialta EU:hun suuntautuvan 
maahanmuuton lähtömaiden kanssa sekä laatimalla peruskirja yritysten sosiaalista vastuuta koskevista 
periaatteista). Eräillä ehdotuksilla pyritään puolestaan lievittämään ulkomaanvelan taakkaa ja 
rahoittamaan maiden kehitystä (neuvottelemalla uudelleen velkajärjestelyistä, ulkomaanvelan 
takaisinmaksusta tai anteeksi antamisesta toteutettaessa köyhyyden vastaisia ohjelmia ja ympäristö- tai 
koulutusohjelmia sekä suosittamalla välttämään riippuvuutta luokituslaitoksista). Tietyillä ehdotuksilla 
pyritään lujittamaan sosiaaliturvajärjestelmiä (jakamalla Euroopassa saatuja kokemuksia, 
kannustamalla maita tekemään sopimuksia maahanmuutosta sekä tukemalla järjestelmien hallintaa ja 
niihin liittyvää erikoiskoulutusta). Lausunnossa tehdään myös kehitysapua ja kehitysyhteistyötä 
koskevia ehdotuksia: lisätään eurooppalaisten avunantajamaiden koordinointia, kohdennetaan 
avustukset vastaamaan aiempaa paremmin asetettuja tavoitteita, autetaan avunsaajamaita tekemään 
perusluonteiset päätökset tukitoimista sekä tuetaan apua eniten tarvitsevia maita, jotta ne pystyvät 
esiintymään entistä itsenäisemmin monenvälisissä neuvotteluissa. Ehdotuksissa korostetaan ylipäätään 
ensisijaisesti koulutusta ja instituutioiden lujittamista. 
 
– Yhteyshenkilö: Beatriz Porres De Mateo 
 Puh. +32 (0)2 546 9131 – sähköposti: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int 
 
 

• Pohjois- ja Etelä-Amerikan vapaakauppa-alue (FTAA) 
 

− Esittelijä: Mário David Soares (työntekijät – PT) 
 
– Viite: oma-aloitteinen lausunto – CESE 314/2004 
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– Avainkohdat: 
 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kansalaisyhteiskunnassa näkemykset kyseisestä hankkeesta 
jakautuvat voimakkaasti. Yhtäältä liike-elämä näkee FTAA-aloitteen mahdollisuutena pääsyyn suurille 
yhdysvaltalaismarkkinoille, vaikka jotkin yritykset pelkäävätkin yhdysvaltalais- ja kanadalaisyritysten 
kilpailua. Toisaalta on tiettyjä mantereen sosiaalisen liiton ASC:n (Alianza Social Continental) piiriin 
ryhmittyneitä yhteiskuntaelämän osa-alueiden toimijoita (ammatillisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, 
yliopistomaailman organisaatioita), jotka torjuvat FTAA-hankkeen varsinkin kun siinä ei oteta lainkaan 
tai riittävästi huomioon niiden pääasiallisia huolenaiheita – ympäristönsuojelua, työntekijöiden oikeuksia, 
sosiaalista syrjäytymistä, ulkomaista velkaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksien noudattamista, 
lapsityövoiman hyväksikäyttöä ja alkuperäisyhteisöjen kunnioittamista. 
 
Euroopan unionin on sitouduttava suuremmalla poliittisella tahdolla niihin suhteisiin, jotka sillä on 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kanssa – etenkin, kun kysymyksessä ovat EU:n taloudelliset 
ja kaupalliset edut. 
 
Tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella vallitsevissa kriisioloissa Eurooppaa tarvitaan 
ilmiselvästi enemmän kuin koskaan. Euroopan unionia pidetään edelleen yhteiskunnallisena ja 
poliittisena vertailukohtana ja esikuvana. Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden tämänhetkisenä 
suurena haasteena on löytää taloudellinen ja yhteiskunnallinen malli, joka tarjoaisi vaihtoehdon niin 
sanotulle Washingtonin konsensukselle ja Yhdysvaltojen kanssa suunnitellulle yhdentymishankkeelle, 
jota pidetään voimakkaan hegemonistisena. 
 
Vaikka latinalaisamerikkalaisissa yhteiskunnissa, etenkin eliittien piirissä, näkyykin ilmiselvästi 
kaivattavan Euroopan suurempaa osallisuutta, on EU:n kuitenkin ponnisteltava paljon parantaakseen 
strategiaansa kansalaisyhteiskunnan kannalta. Ainoastaan lujalla poliittisella sitoutumisella, 
tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tiedotustoiminnalla ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisella 
voidaan osoittaa, että hankkeesta on hyötyä molemmille osapuolille. EU:lla ei ole varaa tehdä samaa 
virhettä kuin mistä Amerikkojen vapaakauppa-aluehanketta syytetään. 
 
– Yhteyshenkilö: Beatriz Porres De Mateo 
 Puh. +32 (0)2 546 9131 – sähköposti: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int 
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• Yleinen tullietuusjärjestelmä 
 

− Esittelijä: Antonello Pezzini (työnantajat – IT) 
 
– Viite: valmisteleva lausunto – CESE 313/2004 
 
ETSK kannattaa komission päätöstä ottaa uusi järjestelmä käyttöön 1. tammikuuta 2006 eikä odottaa 
joskus tulevaisuudessa saatavia Dohan kierroksen tuloksia ja uskoo, että nykyisen järjestelmän 
tavoitteet ovat arvokkaita ja että nykyiset järjestelyt korvaavan uuden järjestelmän tulisi perustua niihin. 
 
Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ja ETSK ovat sitä mieltä, ettei nykyinen järjestelmä toimi niin hyvin 
kuin se voisi toimia: tullialennusten kokonaismäärästä 75 prosenttia myönnetään Aasian maille, ja siitä 
kolmannes Kiinalle, kansainvälisen kaupan harjoittajat ovat valtioita useammin suurimpia edunsaajia, 
tullien poistaminen heikentää yleisen tullietuusjärjestelmän vaikutusta, kun tulleja alennetaan yleisesti, 
tiettyjä maita koskevan huomattavan etuuskohtelun merkitys vähenee, järjestelmä on altis petoksille ja 
alkuperämaan määrittämisprosessi on monimutkainen etenkin useita materiaaleja tai tuotteen osia 
sisältävien teollisuustuotteiden osalta. Yleinen näkemys oli, että EU:n yleinen kauppapolitiikka ja 
kehitysyhteistyöpolitiikka ovat toisiinsa nähden epäyhtenäisiä ja joissain tapauksissa jopa ristiriidassa 
keskenään. Tilanteen korjaaminen edellyttää kaikkien EU:n toimielinten koordinoitua toimintaa ja 
useiden Euroopan komission pääosastojen aktiivista osallistumista. 
 
ETSK katsoo, että tullietuusjärjestelmään kuuluu liian paljon maita ja että tullietuusjärjestelmän 
yksinkertaistamisen tulisi olla uusien suuntaviivojen ensisija inen tavoite. Komitea toivoo, että sen 
esittämät suositukset, kuten  
• edunsaajamaiden määrän vähentäminen 
• erityisten kannustusmenettelyjen korvaaminen selkeästi määriteltyihin standardeihin 

perustuvalla määräaikaisella poistamisella järjestelmän piiristä 
• nykyisten alkuperäsääntöjen korvaaminen tullietuuskohteluun oikeuttamattomia tuotteita 

koskevien sääntöjen pohjalta 
• etuuksien asteittaisen vähentämisen ajankohdan ja viitejakson ajallisen eron kaventaminen 
• tullietuusjärjestelmään kuuluvien teollisuudenalojen ja tuoteluokkien rationalisoiminen 
edistävät tämän tavoitteen saavuttamista. 
 
– Yhteyshenkilö: Beatriz Porres De Mateo 
 Puh. +32 (0)2 546 9131 – sähköposti: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int 
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7 YHTENÄISMARKKINAT 
 

• Tullikoodeksi 
 
− Esittelijä: John Simpson (muut eturyhmät – UK) 
 
– Viite: KOM(2003) 452 lopullinen – 2003/0167 COD – CESE 316/2004 
 
− Avainkohdat: 
 
Komitea katsoo, että komission tiedonannot sekä ehdotettu uusi asetus tarjoavat mahdollisuuden 
yhtenäisen tullikoodeksin tehokkaampaan soveltamiseen koko yhteisössä. 
 
Ehdotetussa asetuksessa, jolla muutetaan yhteisön tullikoodeksia, noudatetaan mainituissa kahdessa 
tiedonannossa esitettyjä periaatteita. 
 
Tullin ja kaupan yksinkertaisen ja sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvan toimintaympäristön periaatteet 
ovat nyt johdonmukaisia ja käytännöllisiä. Ne ovat myös tarpeellisia, jotta unionin sisämarkkinat voivat 
toimia ilman turhia esteitä. 
 
Periaatteet yhteisten tullistandardien löytämiseksi unionin ulkorajoja varten kuuluvat luonnostaan 
käsitteeseen unionista yhtenä kauppa-alueena. 
 
On myös annettava kiitosta sen seikan tunnustamisesta, että tarvitaan yhteistyökehystä tullilaitosten, 
rajavalvontaviranomaisten, turvallisuusvalvonnan sekä yhteisten riskinhallintastrategioiden 
maksimitehokkuuden varmistamiseksi. 
 
ETSK haluaisi toimintatapojen ja palveluiden parannukset toteutettavaksi mahdollisimman pian. 
 
Yhteisö ei ole vastuussa tullilaitosten toiminnasta, mutta nämä muutokset johtavat lähemmäs yhden 
tullilaitoskokonaisuuden syntyä, mikä voi tehostaa yhteisön toimintaa. 
 
– Yhteyshenkilö: Mr Jakob Andersen  
 puh. +32 (0)2 546 9258 – sähköposti: jakob.andersen@esc.eu.int 
 
 

• Ajoneuvojen rekisteröintitodistukset 
 
− Esittelijä Paulo Barros Vale  (työnantajat – PT) 
 
– Viite: KOM(2003) 510 lopullinen – 2003/0198 COD – CESE 304/2004 
 
– Yhteyshenkilö: João Pereira Dos Santos  
 Puh. +32 (0)2 546 9245 – sähköposti: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
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8 YMPÄRISTÖNSUOJELU JA KULUTTAJANSUOJA 

 

• Ilmassa oleva arseeni, kadmium, elohopea, nikkeli ja polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt 

 

− Esittelijä: Thomas McDonogh (työnantajat – IE) 
 
– Viite: KOM(2003) 423 lopullinen – 2003/0164 COD – CESE 307/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright  
 puh.+32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
 
 

• Ravitsemus- ja terveysväittämät/ elintarvikkeet 
 

− Esittelijä: Ann Davison (muut eturyhmät – UK) 
 
– Viite: KOM(2003) 424 lopullinen – 2003/0165 COD – CESE 308/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Robert Wright  
 puh. +32 (0)2 546 9109 – sähköposti: robert.wright@esc.eu.int 
 
 

9 YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET 

 

• Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille: eurooppalainen 
toimintasuunnitelma 

 

− Esittelijä: Miguel Angel Cabra de Luna (muut eturyhmät – ES) 
 
– Viite: KOM(2003) 650 lopullinen – CESE 311/2004 
 

− Avainkohdat: 
 
ETSK suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan vammaisten teemavuoden antina laaditaan 
konkreettinen toimintasuunnitelma vuosiksi 2004–2010. Korostettakoon kuitenkin, ettei 
toimintasuunnitelma ole kovinkaan kunnianhimoinen, joten ETSK ehdottaa siihen muutamia lisäyksiä: 
 
– Vammaiset tulisi ottaa huomioon laaja-alaisesti, ja tätä varten on otettava käyttöön 

asianmukainen seurantajärjestelmä maakohtaisten suositusten laatimiseksi. 
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– Rakennerahastovaroja tulisi käyttää erityishuomion kiinnittämiseksi vammaisuuteen ja 
vammaisiin, ja vammaisista on tehtävä erityinen kohderyhmä. 

– Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia koskevien vaatimusten sisällyttäminen 
julkisiin hankintoihin tulisi ulottaa koskemaan myös muita tuotteita ja palveluita. 

– On selkeästi sitouduttava antamaan erityinen vammaisdirektiivi. 
– On luotava Euroopan laajuinen mediaa ja vammaisuutta käsittelevä verkosto. 
– Yrityksille on myönnettävä taloudellisia kannustimia niiden saattaessa toimipaikkansa ja 

palvelunsa kaikkien ulottuville. 
– Euroopan komission toimintasuunnitelmaa varten tulisi luoda seurantajärjestelmä. 
– Kaikissa ihmisoikeusasioissa tulisi käsitellä vastaisuudessa erityisesti vammaisten oikeuksia. 
 
− Yhteyshenkilö: Alan Hick 

 Puh. +32 (0)2 546 9302 – sähköposti: alan.hick@esc.eu.int 
 
 

10 TELEVIESTINTÄ 
 

• Siirtyminen analogisista digitaalisiin radio- ja tv-lähetyksiin 
 

− Esittelijä: Bo Green (työnantajat – DK) 
 
– Viite: KOM(2003) 541 lopullinen – CESE 324/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore  
 Puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int  
 
 

11 VEROTUS 
 
• Verojärjestelmä / sulautumiset, diffuusiot ja osakkeidenvaihdot 
 
− Esittelijä: Guido Ravoet (työnantajat – BE) 
 
– Viite: KOM(2003) 613 lopullinen – 2003/0239 COD – CESE 312/2004 
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– Avainkohdat: 
 
Komitea antaa täyden tukensa yritysjärjestelydirektiivin muuttamista koskeville Euroopan komission 
ehdotuksille. Ehdotuksissa esitetään direktiiviin tarpeellisia ja asianmukaisia parannuksia. Muutosten 
ansiosta yritykset – myös eurooppayhtiöt, eurooppaosuuskunnat ja yhä useammat pk-yritykset – voivat 
hyödyntää täysimääräisesti yhtenäismarkkinoiden etuja. Muutokset kohentavat todennäköisesti 
yritysten kilpailukykyä sekä edistävät työpaikkojen syntymistä ja työttömyyden torjuntaa. 
 
Komitea kehottaa komissiota kuitenkin tarkastelemaan uudelleen keskeisiä näkökohtia, joita komitea 
käsittelee erityisissä huomioissaan ja joihin on vielä löydettävä vastaus. 
 
– Yhteyshenkilö: Borbala Szij 
 puh. +32 (0)2 546 9679 – sähköposti: borbala.szij@esc.eu.int 
 
 

12 LAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINTI JA 
 YKSINKERTAISTAMINEN 
 
• Kolmansien maiden toimet meriliikenteessä 
 

− Esittelijä: Daniel Retureau (työntekijät – FR) 
 
– Viite: KOM(2003) 732 lopullinen – 2003/0285 COD – CESE 306/2004 
 
– Yhteyshenkilö: Raffaele Del Fiore  
 puh. +32 (0)2 546 9794 – sähköposti: raffaele.delfiore@esc.eu.int  
 
 

 


